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1. Apresentação 

 

A construção do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional –PLAMSAN é um 

compromisso assumido entre o Governo Municipal, através da Secretaria Municipal do Trabalho e 

Desenvolvimento Social- STDS e o Governo Federal  por ocasião da assinatura do Termo de Adesão de 

Palhano, realizada em 24 de Junho de 2014, ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

– SISAN. 

 

Desde 2013, a Prefeitura Municipal de Palhano, através da Secretaria Municipal do Trabalho 

e Desenvolvimento Social - STDS tem instaurado ações de cunho intersetorial com atuação integrada à 

participação social, através do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – COMSEA, 

para a discussão de estratégias de enfrentamento à situação de insegurança alimentar e nutricional - 

INSAN, no município. 

 

Este plano tem como base nas prioridades estabelecidas pelo CONSEA, apartir das 

deliberações das conferências Nacional, estadual e municipal de SAN. 

 

O maior desafio para a efetivação da política e do plano será aincorporação de estratégias 

territoriais e intersetoriais das demandas das populações com atenção para as especificidades dos 

diversos grupos populacionais em situação de vulnerabilidade e de insegurança Alimentar e Nutricional, 

respeitando a diversidade social, cultural, ambiental, étnico e a equidade de gênero.   

 

 

 

Claudia Maria de Oliveira Fernandes 

Secretaria Municipal de Saúde 

Presidente da Câmara Municipal Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional de Palhano- Ceará 
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2. Introdução 

 

Em maio de 2014 a Prefeitura Municipal de Palhano, no âmbito do Sistema Municipal de 

Segurança Alimentar e Nutricional, cria a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional – 

CAISAN/Municipal (Decreto nº 689, de 19de maio de 2014), que tem por finalidade promover a 

articulação e a integração dos órgãos, entidades e ações da administração pública municipal afetos à área 

de Segurança Alimentar Nutricional. 

 

Em 2014, por ocasião da adesão do município ao SISAN, foi assinado um pacto entre a 

Prefeitura, e o Governo Federal cujo objetivo é criar o Plano Municipal de SAN, como preconiza a Lei 

Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional – LOSAN, Lei nº 11.346/2006. 

 

A STDS reconhece a existência de alguns desafios a serem enfrentadose compreende que a 

solução dos mesmos requer ações continuadas e persistentes, especialmente na área econômica e social. 

Ciente dessa realidade e preocupado com o seu enfrentamento, este Plano Municipal de Segurança 

Alimentar e Nutricional-PLAMSAN, será um instrumento de planejamento, gestão e execução da 

Política Municipal de SAN em Palhano -Ceará. 

 

O Plano Municipal de SAN terá sua vigência entre 2014 e 2017, período de duração do Plano 

Plurianual – PPA, em curso eserá revisado a cada dois anos, com base na orientação da 

CAISAN/Municipal, nas propostas do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional -

COMSEA e nos resultados da avaliação permanente que o mesmo irá implantar. 

 

Ao elaborar este plano e entregar ao gestor municipal e a sociedade em geral, a 

CAISAN/Municipal cumpre uma das suas atribuições estabelecidas no marco legal vigente para a 

consolidação da SAN: a garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada - DHAA, conforme 

previsto na Constituição Brasileira, no seu Artigo 6º, de acordo com redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 64 de 2010. 
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3. Contextualização 

Segundo Eduardo de Freitas Graduado em Geografia ainda hoje a fome no Brasil atinge um elevado 

número de pessoas, uma ocorrência decorrente de diversos problemas estruturais.  

“A fome provém da falta de alimentos que atinge um número elevado de pessoas no Brasil e no 

mundo. Apesar dos grandes avanços econômicos, sociais, tecnológicos, a falta de comida para milhares 

de pessoas no Brasil continua.  Esse processo é resultado da desigualdade de renda, a falta de dinheiro 

faz com que cerca de 32 milhões de pessoas passem fome, mais  65 milhões de pessoas que não ingerem 

a quantidade mínima diária de calorias, ou seja, se alimentam de forma precária. 

 

Número extremamente elevado, tendo em vista a extensão territorial do país que apresenta grande 

potencial agrícola. Mas isso é irrelevante, uma vez que existe uma concentração fundiária e de renda. 

Grande parte do dinheiro do país está nas mãos de somente 10% da população brasileira. 

 

O difícil é entender um país onde os recordes de produção agrícola se modificam de maneira crescente 

no decorrer dos anos, enquanto a fome faz parte do convívio de um número alarmante de pessoas. A 

monocultura tem como objetivo a exportação, pois grande parcela da produção é destinada à nutrição 

animal em países desenvolvidos. 

 

Mesmo com programas sociais federais e estaduais o problema da fome não é solucionado, o pior é que 

ela se faz presente em pequenas, médias e grandes cidades e também no campo, independentemente da 

região ou estado brasileiro. 

 

A solução para a questão parece distante, envolve uma série de fatores estruturais que estão 

impregnados na sociedade brasileira. Fornecer cestas básicas não resolve o problema, apenas adia o 

mesmo, é preciso oferecer condições para que o cidadão tenha possibilidade de se auto-sustentar por 

meio de um trabalho e uma remuneração digna.” 

 

 Data de 1985 o surgimento da primeira referência de segurança alimentar e nutricional no Brasil no 

documento intitulado “Segurança Alimentar –proposta de uma política contra a fome”, elaborado por 

uma equipe de técnicos da Superintendência de Planejamento do Ministério da Agricultura. Encontra-se 

nesse documento a primeira recomendação de instituição de um Conselho Nacional de Segurança 
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Alimentar (CONSEA), presidido pelo Presidente da República. Nesse mesmo ano acontece o 

lançamento do Plano de Subsídios para Ação Imediata contra a Fome e o Desemprego, elaborado pela 

Comissão para o Plano do Governo (COPAG). 

 

 A I Conferência Nacional de Alimentação e Nutrição, realizada em Brasília em 1986, resultou na 

incorporação do adjetivo “nutricional” à noção desegurança alimentar e sugeriu a criação de um Sistema 

Nacional de SegurançaAlimentar e Nutricional integrado por Conselhos e Sistemas na esfera estadual e 

na esfera municipal. 

 

A Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN) foi instalada em 2008 

como instância do Sistema Nacional de  e Nutricional (SISAN) sob a coordenação do Ministério de 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). 

  

 Outro importante marco legal alcançado pelo Brasil, em 04 de fevereirode 2010, foi a publicação da 

Emenda Constitucional nº 64/2010 que incluiu o direito à alimentação nos direitos sociais expressos no 

Art. 6º da Constituição Federal de 1988. 

 

O I PLANSAN foi publicado em 25 de agosto de 2011 pelo MDS como oprincipal instrumento de 

planejamento, gestão e execução da PNSAN para operíodo de 2012 a 2015. 

 

Em relação à Política de Segurança Alimentar e Nutricional no município de Palhano, foi criada em 

03 de abril de 2007, por meio da Lei226/2007, O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 

Nutricional, vinculado à Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social – STDS com a 

finalidade de ser um órgão de assessoria do prefeito para a Formulação e implantação da Política 

Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, assegurando a união das ações do executivo por meio 

de vários órgãos que desenvolvem ações relativas à política. 

 

 Em 02 de Junho de 2011 realizou-se em Palhano a Reunião Ampliada de Segurança Alimentar e 

Nutricional tendo como tema: ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL: DIREITO DE TODOS, 

sendo discutido em grupos os eixos temáticos: Eixo 1 – Avanços, ameaças e perspectivas  para a 

efetivação do direito humano à alimentação adequada  e saudável e da soberania alimentar; Eixo 2 –

Plano Nacional de Segurança Alimentar; Eixo 3 – Sistema e Política estadual de Segurança alimentar e 

Nutricional. 
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No dia12 de maio de 2015 o Município de Palhano realizou a I Conferência Municipal de 

Segurança Alimentar e Nutricional que teve como lema: “Comida de verdade no campo e na cidade: 

por direitos e soberania alimentar”, onde o referido lema foi debatido em seus três eixos, nos quais a 

Conferência foi estruturada. Os eixos são os seguintes: Eixo 1 – Comida de verdade: avanços e 

obstáculos para a conquista da alimentação adequada e saudável e da soberania alimentar; Eixo 2 – 

Dinâmicas em curso, escolhas estratégicas e alcances da política pública; Eixo 3 – Fortalecimento do 

Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN); Com elaboração de propostas e 

escolha de delegados á conferencia Territorial no município de Aracati -  Ceará. 

 

Assim, a Prefeitura Municipal de Palhano, através da Lei nº 512/2013 cria os componentes do 

Sistema Nacional de Segurança Alimentar, define os parâmetros para elaboração e implementação do 

plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e dá outras providências. 

 

Também Através do decreto Nº 689/2014 de 19 de maio de 2014, o Prefeito Municipal de Palhano, 

estado do Ceará cria a Câmara Intersetorial Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – 

CAISAN, com a finalidade de promover a articulação e a integração dos órgãos, entidades e ações da 

administração pública municipais afetos à área de segurança Alimentar e nutricional. 

 

 Finalmente, foi requerido pelo município o termo de adesão ao SISTEMA NACIONAL DE 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL – SISAN, sendo realizado aos 24 de junho de 2014 e 

oficializado pelo Termo Nº 008 -Processo 3964380/2014. 

 

O SISAN constitui-se de um sistema público, de gestão intersetorial e participativa, que possibilite a 

articulação entre as várias instâncias governamentais para a implementação e execução das Políticas de 

SAN. 

 

No âmbito municipal, em simetria com o SISAN federal e estadual, estão os componentes do 

SISAN/Municipal, quais sejam: 

 

I) Conferência Municipal de SAN, que é a instância responsável pela indicação das diretrizes e 

prioridades da Política e do Plano de SAN ao COMSEA e a CAISAN/Municipal; 
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II) Conselho Municipal de SAN (COMSEA) tem por objetivo assessorar o prefeito municipal de 

Palhano, bem como realizar a articulação com órgãos e entidades de SAN; 

 

III) Câmara Intersetorial de SAN (CAISAN/Municipal) tem como missão promover a articulação e a 

integração entre os órgãos e entidades da administração pública municipal de Palhano afetos à política 

de SAN, bem como elaborar, revisar e coordenar a Política e o Plano de SAN. Além de monitorar as 

ações e metas do PLAMSAN, junto com o COMSEA. 

 

De acordo com o Plano Nacional de SAN iremos abordar as (07) setes dimensões de análise 

estabelecidas pelo Decreto nº 7.272/2010: I) Produção dealimentos; II) Disponibilidade de alimentos; 

III) renda e condição de vida; IV) acesso à alimentação adequada e saudável; V) saúde, nutrição e 

acesso a serviços relacionados; VI) educação; VII) programas e ações relacionadas à SAN. 

 

3.1- Produção/ Disponibilidade de alimentos em Palhano 

 A análise de dados da pesquisa Produção Agrícola Municipal, de 2010/2012, mostra que a produção 

de alimentos em Palhano é extremamente pequena no que se refere à diversidade e a quantidade de 

alimentos produzidos.  

Quantidade produzida de arroz(Ton) 0 2013 

Quantidade produzida de feijão(Ton) 140 2013 

Quantidade produzida de milho(Ton) 85 2013 

Quantidade produzida de trigo (Ton) 0 2013 

Quantidade produzida de café (Ton) 0 2013 

 

3.2– Renda e Condições de Vida 

Os dados do Censo Demográfico e do Ministério do Trabalho e Emprego possibilitam um 

diagnóstico sobre o mercado de trabalho. Os dados do Censo permitem conhecer a inserção ou não das 

pessoas no mercado de trabalho. O percentual de pessoas de referência do domicílio desempregada no 

município é de 1,3% e é menor que a do Estado, conforme gráfico a seguir com dados do Censo de 

2010. 
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Em relação à população de 16 anos ou mais em situação de informalidade, o percentual 

observado foi de 38,2%. Já em relação à população de 10 a 13 anos ocupada, o percentual observado foi 

de 9,3%. 

 

Censo 

Demográfico 

 

Pessoas de referência 

do domicílio 

desempregadas 

 

População de 16 

anos ou mais em 

situação de 

informalidade 

População de 

10 a 13 anos 

ocupada 

 

2010 

 

1,3% 

 

38,2% 

 
9,3% 

 

A distribuição das pessoas ocupadas por posição na ocupação mostra que 19,1% tinham 

carteira assinada, 25,2% não tinham carteira assinada, 23,0% atuam por conta própria e 0,5% de 

empregadores. Servidores públicos representavam 4,7% do total ocupado e trabalhadores sem 

rendimentos e na produção para o próprio consumo representavam 27,6% dos ocupados. 
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Em maio de 2015, o município tinha 1.439 famílias no Programa Bolsa Família. Isso 

representa 107,55% do total estimado de famílias do município com perfil de renda do programa 

(cobertura de 107,55%). Foram transferidos R$ 250.638,00 às famílias beneficiárias do Programa em 

maio de 2015. 

De junho de 2011 (início do Plano Brasil Sem Miséria) a maio de 2015, houve diminuição de 

3,03 %no total de famílias beneficiárias. Em março de 2013, o benefício do Brasil Carinhoso, 

inicialmente pago a famílias extremamentepobres 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. 

 

3.3 - Acesso à alimentação adequada e saudável 

 

Aqui faz-se necessário expor o conceito de SAN o mesmo definido pela LOSAN: 

A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e 

permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras 

necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a 

diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis (Artigo 3º, 

LOSAN/2006). 

 

- Políticas relacionadas à Produção/Disponibilidade de Alimentos 

Quantidade de famílias beneficiárias do Programa 

Bolsa Verde 
0 

 

04/2015 

 

Quantidade de famílias beneficiárias do Programa de 

Fomento às Atividades Produtivas Rurais 
68 

05/2015 

 

 

- Políticas relacionadas ao Acesso à Alimentação Adequada 

 

Cisternas 

Quantidade de Cisternas entregues pelo MDS e outros 

executores - Água para Consumo 
815 08/2015 

Quantidade de Cisternas entregues pelo MDS e outros 

executores - Água para Produção 
90 08/2015 
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3.4 - Saúde, nutrição e acesso a serviços relacionados 

 

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 seu município, a coleta de lixo atendia 92,2% dos domicílios. Quanto à cobertura da 

rede de abastecimento de água, o acesso nessa área estava em 43,7% dos domicílios particulares 

permanentes e - 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: 

 

 

Percentual de escolas da educação básica com abastecimento 

de água por meio de rede geral de distribuição (%) 
100,00% 2013 

Percentual de escolas da educação básica com abastecimento 

de água por meio de poço artesiano (%) 
0% 2013 

Percentual de escolas da educação básica com abastecimento 

de água por meio de cacimba (%) 
16,67% 2013 

Percentual de escolas da educação básica com abastecimento 

de água por meio de rio (%) 
0% 2013 

Percentual de escolas do ensino básico com pelo menos um 

dos tipos de abastecimento de água (%) 
100,00% 2013 

 

3.4.1 - Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - SISVAN 

 

O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) é uma ferramenta de 

transformação de dados em informações, as quais são, posteriormente, usadas para tomada de decisão, 

formulação ou reorientação de políticas públicas e avaliação da eficácia das ações governamentais 

pautadas na área de alimentação e nutrição. Assim, a Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN) 
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possibilita fazer um diagnóstico nutricional individual e coletivo da população brasileira a fim de se 

conhecer a natureza e magnitude dos problemas de nutrição, identificar áreas geográficas, segmentos 

sociais e grupos populacionais de maior risco. Além disso, o SISVAN é constituído de um conjunto de 

ações voltadas para o monitoramento do estado nutricional da população e das tendências observadas 

nesta área da saúde e nutrição. 

Estruturado para mapear a realidade alimentar e nutricional da população brasileira, o Sistema 

atende a clientela assistida pelo SUS, segmentada nos seguintes ciclos de vida: crianças (menores de 10 

anos), adolescentes (menor ou igual a 10 anos e menor que 20 anos), adulto (menor ou igual a 20 anos e 

menor que 60 anos), idosos (maior ou igual aa 60 anos) e gestante (mulher com idade maior que 10 anos 

e menor que 60 anos) que procurar demanda espontânea em um Estabelecimento Assistencial de Saúde 

(EAS), pelos Programas Saúde da Família (PSF) ou Agente Comunitário de Saúde (PACS) e outros 

vinculados ao SUS. Para isso, é preconizado o método antropométrico, baseada na medição das 

variações físicas e na composição corporal global, vantajoso por ser barato, simples, de fácil aplicação e 

padronização, além de pouco invasivo. 

Os dados fundamentais a serem coletados para a VAN que possibilitam a avaliação do estado 

nutricional são os seguintes: dados de identificação (data de nascimento – idade e sexo) e 

antropométricos (peso, altura e circunferências da cintura e quadril). Com essas informações, podem-se 

calcular os índices antropométricos ou nutricionais mais utilizados, conforme cada ciclo de vida 

mostrado na tabela a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE DO CICLO DE VIDA ÍNDICES 

Crianças (<10 anos) 

Peso / Idade 

Altura / Idade 

Peso / Altura 

Adolescentes (>10 anos e <20 

anos) 
IMC percentilar 

Adultos (>20 anos e <60 anos) IMC 

Idosos (>60 anos) IMC 

Gestantes (>10 anos e <60 anos) IMC por semana Gestacional 
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Os índices refletem a razão entre duas ou mais medidas ou variáveis, os quais isolados, não 

fornecem um diagnóstico, este comparado com valores de referência (ou pontos de corte), que 

delimitam, com clareza, o intervalo de normalidade. 

Com o objetivo de complementar o diagnóstico nutricional do indivíduo, outros dados são 

também recomendados pelo SISVAN. São eles: peso ao nascer e aleitamento materno nas crianças, 

introdução da alimentação complementar e indicadores de consumo alimentar em diferentes fases da 

vida. Além dessas, outras ações da área de alimentação e nutrição merecem destaque por interferir 

diretamente no estado nutricional das crianças, as suplementações preventivas de vitamina A e Ferro em 

crianças de 6 a 59 meses. 

Assim, as ações práticas de vigilância alimentar e nutricional têm como enfoque prioritário 

resgatar hábitos e práticas alimentares regionais/tradicionais que valorizem a produção e o consumo de 

alimentos locais de baixo custo e elevado valor nutritivo, bem como, estimular padrões alimentares mais 

variados, desde os primeiros anos de vida até a idade adulta. 

A promoção de práticas alimentares saudáveis deve ter início com o incentivo ao aleitamento 

materno – exclusivo (até o sexto mês) e complementado (até, pelo menos, o segundo ano de vida). Além 

disso, precisa estar inserida no contexto da adoção de modos de vida saudáveis, sendo, portanto, 

componente importante da promoção da saúde e da qualidade de vida. 

Nota-se também o crescente aumento no consumo de alimentos ricos em açúcares e gorduras 

e industrializados, o que não é considerado uma prática ideal, refletindo, diretamente, no estado 

nutricional e qualidade de vida dos indivíduos.  

 

3.4.2 NutriSUS-Estratégias de Fortificação da Alimentação Infantil com Micronutrientes em pó. 

A partir da prioridade de cuidado integral de crianças de 0 a 6 anos, o Ministério da Saúde 

lançou a Estratégia de fortificação da alimentação infantil com micronutrientes (vitaminas e minerais) 

em pó - NutriSUS, que consiste na adição direta de nutrientes em pó aos alimentos. Essa estratégia visa 

potencializar o pleno desenvolvimento infantil, a prevenção e o controle das deficiências de vitaminas e 

minerais na infância. 

Aintegraçãodaspolíticasdeeducaçãoesaúde,dentrodoterritóriodelocalização da equipe de 

saúde, em que aescolaestásituada,éumdosdesafiosdo Programa Saúde na Escola (PSE). Espera-se que a 

equipe de saúde com a equipe da educação encare a saúde dos educandos de forma integral, como parte 

de uma formação ampla para a cidadania e o usufruto pleno dos direitos humanos. 

A estratégia de fortificação da alimentação infantil com micronutrientes em pó – NutriSUS 

consiste na adição de uma mistura de vitaminas e minerais em pó em uma das refeições oferecidas para 
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as crianças diariamente. Os micronutrientes em pó são embalados individualmente na forma de sachês 

(1g) e deverão ser acrescentados e misturados às preparações alimentares, obrigatoriamente no momento 

em que a criança for comer.Os sachês da estratégia de fortificação serão adquiridos de forma 

centralizada pelo Ministério da Saúde e encaminhados diretamente aos municípios (central de 

recebimento de insumos da Secretaria Municipal de Saúde) entregues embalados em caixa de papel 

contendo 30 envelopes de sachê em cada caixa. 

Em nosso município o PROGRAMA foi implantado em agosto de 2015com a distribuição de 

272 caixas contendo 30 sachês cada uma, entregue a 136 crianças de 0 a 3 anos matriculados nas 

creches municipais,  sendo 60 sachês para cada criança para ser consumidos na merenda escolar durante 

60 dias letivos. 

 

3.5 – Educação 

3.5.1- Brasil Carinhoso - Creches 

A Ação Brasil Carinhoso dá estímulos financeiros aos municípios para aumentar o acesso da 

população mais pobre aos serviços de educação infantil. 

O objetivo é incentivar o aumento das vagas para as crianças de 0 a 48 meses beneficiárias do 

Programa Bolsa Família nas creches públicas ou conveniadas com o poder público. E, com mais 

recursos, melhorar o atendimento às crianças e suas famílias. Para isso, o MDS complementa os valores 

do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) repassados pelo MEC. São 

50% mais recursos para cada vaga ocupada por criança do Programa Bolsa Família. 

Nos anos de 2012 e 2013, o município deveria informar ao Governo Federal, em sistema disponibilizado 

pelo Ministério da Educação, o número de crianças do Programa Bolsa Família matriculadas em 

creches. A partir de 2014, a identificação das crianças do Programa Bolsa Família matriculadas em 

creches foi feita a partir do Censo da Educação Básica do ano anterior. 

Em 2012, o município informou ao Ministério da Educação que 121 crianças do Programa 

Bolsa Família estavam matriculadas em 8 creches do município. Em razão disso, com o Brasil 

Carinhoso, o MDS suplementou em R$ 50.740,14 o repasse para creches.  

Em 2013, o município informou ao Ministério da Educação que 157 crianças do Programa 

Bolsa Família estavam matriculadas em 8 creches do município. Em razão disso, com o Brasil 

Carinhoso, o MDS suplementou em R$ 140.905,93 o repasse para creches. 

Em 2014, foram identificadas, no Censo da Educação Básica de 2013, 103 crianças do 

Programa Bolsa Família em 8 creches, tendo sido repassados R$ 117.706,86 ao município como 

suplementação. 
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Em junho de 2015, o saldo total dos recursos transferidos ao município era de R$ 216,26. 

Total de crianças de 0 a 48 meses no município (Censo Demográfico de 2010): 518.Crianças de 0 a 48 

meses no Programa Bolsa Família no município em maio de 2014: 305.  

 

3.5.2- Escola em Tempo Integral 

O Mais Educação é a estratégia indutora da oferta de educação em tempo integral no país. É 

um Programa que estimula a ampliação da jornada nas escolas públicas para, no mínimo, sete horas 

diárias. Para oferecer educação em tempo integral, acrescentam-se às atividades curriculares já 

existentes outras como acompanhamento pedagógico, educação ambiental, esporte e artes. O governo 

federal repassa recursos para ressarcir a escola pelo pagamento de alimentação e transporte dos 

monitores, compra de materiais permanentes e de consumo, contratação de serviços e aquisição de kits 

pedagógicos. 

A oferta de educação integral é uma das estratégias para superação da extrema pobreza. Por 

isso as escolas onde mais de 50% dos alunos vêm de famílias beneficiárias do Bolsa Família são 

prioridade para integrar o Mais Educação. 

Em 2013, o município fez adesão para oferecer educação em tempo integral em 4 (quatro) 

escolas do ensino fundamental, sendo 4 com mais da metade dos seus alunos no Programa Bolsa 

Família. 

 

3.6 - Programas e Ações relacionados à Segurança Alimentar eNutricional em Palhano 

 

O Governo Federal apresenta um número considerável de programas e ações relacionados a SAN: 

 

3.6.1- Programa Cisternas - Água para Todos 

 

 O objetivo do Programa Água para Todos é garantir amplo acesso à água potável para as 

populações rurais. Isso é fundamental para a segurança alimentar e nutricional não só por causa do 

consumo da água pelas famílias, mas também porque o acesso à água amplia a produção de alimentos e 

a criação de animais, que podem ser consumidos (com impacto na situação alimentar e nutricional) e 

gerar excedentes a serem comercializados, propiciando renda e melhorando a vida das famílias. 

 O Programa Água para Todos implanta cisternas para o armazenamento de água para o 

consumo humano. A população beneficiada recebe orientações sobre o manuseio da água, melhorando 
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seu aproveitamento e diminuindo a incidência de doenças causadas pela falta de informações e de 

cuidados com a água consumida. 

De janeiro de 2011 à maio de 2015, foram entregues 815 cisternas de armazenamento de água 

para consumo. 

A demanda identificada no meio rural do município, conforme informações do cadastro Único 

é de 374 famílias sem acesso a água. 

 

3.6.2- Fomento às Atividades Produtivas Rurais 

No Programa de Fomento à Atividades Produtivas Rurais, as famílias agricultoras recebem 

recursos para financiar a implantação dos projetos de estruturação produtiva elaborados juntamente com 

os técnicos de Assistência Técnica de Extensão Rural - ATER. O pagamento é feito pelo MDS 

diretamente aos agricultores, por meio do cartão do Programa Bolsa Família ou pelo Cartão Cidadão. 

Cada família pode receber até R$ 2.400,00, divididos em até três parcelas. Não se trata de 

empréstimo, ou seja, não é preciso devolver o dinheiro. Os recursos devem ser usados na compra de 

insumos e equipamentos (como sementes, adubos, ferramentas, animais e matrizes) ou na contratação de 

pequenos serviços necessários à implantação do projeto. 

De janeiro de 2012 a maio de 2015, 68 famílias de agricultores familiares do município 

receberam recursos para financiar a implantação de projetos de estruturação produtiva elaborados 

juntamente com os técnicos de ATER. 

- Projetos de apoio à estruturação da produção familiar 

- Educação Alimentar e Nutricional 

- Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

Esses programas e ações são articulados com outras políticas públicas, a exemplo, da 

Estratégia de Saúde da Família (ESF), Programa Bolsa Família(PBF), Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à Família (PAIF), Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), Programa Luz para Todos. 

No Governo Estadual contamos com a Coordenadoria de Proteção Social Básica e Segurança 

Alimentar e Nutricional/Célula de Segurança Alimentar e Nutricional, do Estado do Ceará, Através da 

Secretaria Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social com suas ações de capacitação em SAN. 

            Em 2015 foi realizado em nosso município uma capacitação sobre ações de EDUCAÇÃO 

ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA AS FAMÍLIAS DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA 

FAMÍLIA com o objetivode propiciar às famílias  do programa conhecimentos e Habilidades  que 
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contribuem para melhorar suas condições alimentares no que se refere a seleção, preparo e consumo de 

alimentos  saudáveis e seguros, fortalecendo  a Segurança Alimentar e Nutricional. 

Em relação ao Governo municipal, os programas, projetos e ações da Política de SAN são 

articulados a outros programas e políticas públicas correlatas e, a Secretaria Municipal do Trabalho e 

Desenvolvimento Social STDS, vem trabalhando para respeitar, proteger, promover e prover o Direito 

Humano à Alimentação adequada. 

 

3.6.3 - Cursos Oferecidos 

Alimentação alternativa 

Transformação caseira de frutas 

Aproveitamento do Caju na Alimentação Humana 

Aproveitamento da mandioca na alimentação humana 

Transformação caseira de leite 

Aproveitamento de Alimentos 

Capacitação de Apicultores – SEBRAE/SENAR 

 

3.6.4 - Ações Pontuais 

Realizadas por ocasião das datas comemorativas e épocas festivas do município. Nestas datas 

acontecem as ações Intersetoriais com as demais secretarias. 

- Campanha Educativa para o Carnaval 

 - Comemoração do Dia da Mulher 

- Campanha Educativa para o Dia Mundial da Saúde 

- Campanha Educativa para o Dia Mundial de Combate à Hipertensão 

- Dia Municipal de Segurança Alimentar 
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4. Diretrizes da Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 

Na construção do PLAMSAN, a CAISAN Municipal reunirá os projetos, programas e ações 

existentes no município de Palhano relacionados às oito diretrizes da Política de Segurança Alimentar e 

Nutricional-SAN. 

As oito diretrizes da Política de Segurança Alimentar e Nutricional são as seguintes: 

1- Promoção do acesso universal à alimentação adequada e saudável, com prioridade para as famílias e 

pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional; 

2- Promoção do abastecimento e estruturação de sistemas descentralizados, de base agroecológica e 

sustentáveis de produção, extração, processamento e distribuição de alimentos. 

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; 

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. 6.040/20079 e 

povos indígenas;  

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; 

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; 

7- Apoio a iniciativas de promoção da soberania  alimentar, segurança alimentar e nutricional e direito 

humano à alimentação adequada em âmbito internacional e a negociações internacionais baseadas nos 

princípios e diretrizes da Lei nº. 11.346, de 2006; 

8- Monitoramento da realização do direito humano à alimentação adequada. 
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5. QUADRO DE AÇÕES 

Diretriz1 
Promoção do acesso universal à alimentação adequada e saudável, com prioridade para as famílias e pessoas em situação de 

insegurança alimentar e nutricional. 

Objetivo 

 

Ação 

 

 

Meta 

 

Órgão 

Responsável 

Prazo 

 

Promover uma 

reeducação 

alimentar 

 

Palestras com as famílias 

vulneráveis. 

 

 

Atingir 100% das famílias. 

 

COMSEA, STDS e Conselho 

Municipal de Educação. 2014 a 2017 

Criar programas de 

alimentos para as 

famílias vulneráveis 

e específicas. 

- Realizar um mapeamento 

das famílias vulneráveis 

 

 

Mapeamento de 100% dos 

grupos vulneráveis. 

 

COMSEA, STDS e CRAS 
2015 a 2017 

Incentivar o retorno 

do Programa do 

Leite. 

 

- Articular junto aos órgãos 

competentes a possibilidade 

do retorno do programa. 

- Monitoramento da 

qualidade do leite distribuído 

para os beneficiários do 

Programa. 

 

 

Atingir 100% as gestantes, 

crianças, idosos e nutrizes que 

estejamem estado da 

insegurança Alimentar e 

Nutricional. 

 

 

 

 

STDS, 

CRAS e Secretaria de Saúde. 

 

2016 a 2017 
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Diretriz2 
- Promoção do abastecimento e estruturação de sistemas descentralizados, de base agroecológica e sustentáveis de produção, 

extração, processamento e distribuição de alimentos. 

Objetivo 

 

Ação 

 

Meta 

 

Órgão 

Responsável 

Prazo 

 

 

 

Atender as Famílias na 

produção de alimentos 

com vistas a Segurança 

Alimentar e Nutricional 

e Geração de renda. 

 

 

Realização de Oficinas 

palestras para incentivo a 

produção. 

 

 

100% das Famílias 
Secretaria de Agricultura, 

Abastecimento, Pecuária e Apicultura. 
2015 a 2017 

Viabilizar as adesões 

de agricultores a 

Garantia SAFRA. 

 

Realização de cadastro 

junto aos Agricultores. 

 

 

100% dos agricultores 

cadastrados. 

Secretaria de Agricultura, 

Abastecimento, Pecuária e Apicultura. 
2014 a 2017 

Articular junto aos 

órgãos competentes a 

aquisição e distribuição 

de sementes e mudas. 

 

Realização de cadastro 

junto aos agricultores. 

100% dos agricultores 

cadastrados 

EMATER em parceria com a 

Secretaria de Agricultura, 

Abastecimento Pecuária e Apicultura. 

2014 a 2017 
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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 
Ação 

 

Meta 

 

Órgão 

Responsável 

Prazo 

 

Estimular a sociedade 

civil organizada a atuar 

com os componentes 

alimentação, nutrição e 

consumo saudável 

Promoçãode capacitação 

alimentar nutricional e direito 

humano à alimentação. 

 

Sensibilizar 100% da 

sociedade civil sobre a 

Políticade Segurança 

Alimentar no Município. 

COMSEA 2015 a 2017 

Promover ações de 

Educação Alimentar e 

nutricional no ambiente 

escolar. 

Sensibilização da população 

escolar do município para 

valorização da Alimentação 

Saudável. 

Sensibilização 100% da 

população escolar do 

município. 

Secretaria de Educação. 2016 a 2017 

Diminuir o desperdiço e 

ofertar alimentos mais 

saudáveis e nutritivos 

Aproveitamento integral dos 

alimentos na alimentação 

escolar 

 

Capacitar 90% das 

merendeiras das escolas do 

município. 

COMSEA 

Secretaria de Educação e 

Conselho Municipal de 

Educação 

2016 a 2017 
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 Ampliar os conhecimen-

tos e informações sobre a 

relação entre saúde  e 

alimentação saudável 

dos educandos. 

 

 

Realizar palestras, oficinas, 

roda de conversa sobre 

alimentação saudável com os 

educandos das escolas 

públicas especialmente os que 

fazem parte do Programa 

Saúde na escola  - PSEB 

 

100% dos educandos 

matriculados nas escolas do 

município. 

COMSEA Secretaria de 

Educação, Conselho 

Municipal de Educação e 

Secretaria de Saúde 

2016 a 2017 
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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 

 

Ação 

 

Meta 
Órgão 

Responsável 
Prazo 

Conhecer e disseminar a 

importância da 

alimentação saudável na 

prevenção de doenças 

 

Realizações de ações 

educativas sobre alimentação 

saudável nas unidades 

Básicas de saúde. 

Atender 100% das Unidades 

Básicas de Saúdes. 
Secretaria de Saúde. 2016 a 2017 

Fornecer às crianças de 

06 meses a 3 anos e 11 

meses os micronutrientes 

necessários para garantir 

seu pleno 

desenvolvimento. 

Assegurar a continuidade do 

programa NutriSUS de 

alimentação infantil. 

 

 

Distribuição de 100% de 

sachês às crianças 

matriculadas nas creches 

Secretaria de Saúde. 2015 a 2017 
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Diretriz6: 

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 agricultura. 

Objetivo 
Ação 

 

Meta 

 

Órgão 

Responsável 

Prazo 

 

Garantir acesso à água 

para o consumo humano 

e produção de alimentos 

 

 

 

 

 

 

-Ampliação dos projetos de 

distribuição de cisternas  e 

poços profundos com a 

instalação  de dessalinazador. 

 

- Construção e recuperação de 

adutores 

 

- Fiscalizar a qualidade das 

águas armazenadas pela 

população, durante o período de 

escassez. 

- Visitas aos domicílios 

 

- Beneficiar 100% da 

população rural com 

programas e ações de acesso a 

água para consumo e 

produção. 

 

 

Secretaria de Infraestrutura e 

Vigilância Sanitária 
2014 a 2017 
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Diretriz 7 

Apoio a iniciativas de promoção da soberania alimentar, segurança alimentar e nutricional e direito humano à alimentação 

adequada em âmbito internacional e a negociações internacionais baseadas nos princípios e diretrizes  da lei nº 11.346, de 

2006. 

Objetivo 

 

Ação 

 

 

Meta 

 

Órgão 

Responsável 

 

Prazo 

 

Expandir ações de 

proteção, promoção e 

provimento do Direito 

Humano à Alimentação 

adequada, contribuindo 

com autonomia e 

soberania alimentar. 

 

 

 

Desenvolver ações que buscam 

a garantia dodireito humano a 

alimentação adequada. 

 

 

 

 

 

 

Implantação 100% de projetos 

em todo município. 

COMSEA, STDS e Secretaria 

de Agricultura, 

Abastecimento, Pecuária e 

Apicultura. 

2015 a 2017 
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Diretriz 8 
 

Monitoramento da realização do direito humano à alimentação adequada. 

Objetivo 

 

Ação 

 

 

Meta 

 

Órgão 

Responsável 

 

   Prazo 

 

Fortalecer o COMSEA 

 

Promoção de formação/ 

capacitação sobre a Política de 

Segurança Alimentar para os 

conselheiros do COMSEA. 

 

Capacitar 100% dos 

Conselheiros. 
COMSEA e STDS 2015 a 2017 

Criar mecanismo de 

exigibilidade do Direito 

Humano de Alimentação 

Adequada no âmbito das 

ações previstas no 

PLAMSAN. 

 

Promoção de Oficinas e 

reuniões para construção de 

metodologia de 

monitoramento. 

 

 

 

 

Articular toda a equipe 

responsável pela Política de 

SAN. 

COMSEA e STDS 2016 a 2017 
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6. Desafios do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional -PLAMSAN 

O Direito Humano à Alimentação Adequada diz respeito à disponibilidade, adequação, acesso 

físico, econômico e estável de alimentos, respeitando a dignidade humana, garantindo a prestação de 

contas e um empoderamento dos sujeitos desse direito. 

Dessa forma, alguns desafios deverão ser superados para que esse Plano possa atingir seus 

objetivos e suas metas, quais sejam: 

- Consolidar a Intersetorialidade e a Participação Social na implementação do SISAN/Municipal; 

- Fortalecer a agricultura familiar e a criação de programas de compra direta da agricultura familiar; 

- Fortalecimento da geração de emprego e renda nas áreas de desenvolvimento econômico; 

- Elaboração e implementação de mecanismos de exigibilidade do DHAA; 

- Elaborar e implementar juntamente com a saúde, uma Política de Alimentação e Nutrição; 

- Aumentar o volume de recursos alocados na Política de SAN. 

 

7. Monitoramento e Avaliação 

 

O monitoramento e a avaliação deste instrumento são deresponsabilidade do Governo 

Municipal, devendo se concretizar, a partir de uma perspectiva intersetorial sob a coordenação da 

Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional – CAISAN/Municipal. 
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