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APRESENTAÇÃO 
 

A Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) como regulamenta a Lei 11.346 

de 2006 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 adversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, 

econômica e socialmente sustentáveis”. 

  Neste contexto fica evidente que há muitas pessoas em situação de 

insegurança alimentar, seja pela falta ou dificuldade de acesso aos alimentos de uma 

forma geral levando a situações de fome e desnutrição; seja pelo consumo excessivo 

de alimentos ou o desconhecimento sobre uma alimentação adequada e saudável, 

os quais podem levar ao desenvolvimento de várias doenças crônicas, dentre elas a 

obesidade, que já se tornou mais 

preocupante em nosso país do que a própria desnutrição; seja pelo consumo de 

alimentos com excesso de agrotóxicos e outros produtos nocivos à saúde, dentre 

tantas outras causas. 

  Cientes disso e almejando o cumprimento do Direito Humano à Alimentação 

Adequada (DHAA) e também a diminuição do número de pessoas em situação de 

insegurança alimentar no município de Piquet Carneiro, apresenta-se o Plano 

Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional/Piquet Carneiro elaborado pela 

Câmara Intersetorial Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 

(CAISAN/Piquet Carneiro), tendo como destaque a participação dos vários 

segmentos da Administração Pública Direta municipal, como também da sociedade 

civil organizada e outras instituições não governamentais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUÇÃO 

 

As primeiras formulações sobre o tema da segurança alimentar surgiram na 

Europa no período do pós-guerra como estratégia militar de defesa dos países contra 

o embargo das grandes potências ao comércio de alimentos, desta forma o tema foi 

confundido durante muito tempo como disponibilidade de alimentos e formação de 

estoques para o abastecimento alimentar.  

Posteriormente, com as conquistas das organizações internacionais do direito 

humano a alimentação adequada (DHAA) e a luta contra a fome e a miséria, hoje, a 

Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) é entendida como a garantia do direito de 

todos ao acesso a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente e de modo 

permanente, com base em práticas alimentares saudáveis e sem comprometer o 

acesso a outras necessidades essenciais e nem o sistema alimentar futuro, devendo 

se realizar em bases sustentáveis (FAO, 1996). 

No Brasil, o tema surgiu com o médico pernambucano Josué de Castro que 

foi um dos primeiros a denunciar as causas da fome, a concentração de renda e as 

desigualdades sociais e participou das primeiras pesquisas sobre alimentação no 

Brasil. Em seu livro intitulado Geografia da Fome em 1946 é feita uma análise das 

principais carências alimentares de cada uma das cinco regiões do Brasil.  

Entre as décadas de 1930 a 1990 várias foram as tentativas do governo 

brasileiro em implementar ações paliativas para amenizar o problema da fome, com 

o lançamento de programas isolados. Foi somente em 1996, com a Cúpula Mundial 

de Alimentação que políticas públicas e programas voltados para a redução do 

número de famintos e das situações de risco alimentar e nutricional alcançou a 

agenda internacional. No Brasil, após o regime militar a luta contra a fome iniciada 

pela sociedade civil no Governo Itamar Franco, ganhou maior fôlego na arena e 

política ao entrar como prioridade na agenda do Governo Luiz Inácio Lula da Silva 

com a criação do Programa Fome Zero em 2003. 

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) criado em 

2004 assume a gestão do PFZ e compete a Secretaria Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional – SESAN planejar, implementar, coordenar, supervisionar e 

acompanhar programas, projetos e ações de SAN em todo o território nacional. Entre 

os programas, em termos de investimento, número de beneficiários e visibilidade 



 

 

implantados no Brasil, estão o Programa Bolsa Família (PBF), o Programa Nacional 

de Alimentação Escolar (PNAE), o Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF), o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o 

Programa de Construção de Cisterna. São programas de grande abrangência que 

dinamizam toda a cadeia produtiva, desde a produção até o consumo o PAA e o 

PNAE (CONTI, 2009, 2010). 

Desta forma, políticas públicas, programas e projetos têm sido propostos na 

iniciativa da construção da segurança alimentar e nutricional para a população 

brasileira, sendo criados mecanismos legais para a implantação de uma Política de 

Segurança Alimentar e Nutricional. Entre os principais marcos legais está a 

promulgada a Lei Orgânica de Segurança Alimentar Nutricional em 2006, sendo 

regulamentada pelo Decreto nº 7.272, de 25 de agosto de 2010, onde também institui 

a Política de SAN e as bases para formulação do Plano Nacional de SAN 

(PLANSAN). 

Como forma de concretizar a SAN no país, o I PNANSAN foi publicado em 

agosto de 2011 e em seu capitulo VIII lança as bases para o acompanhamento, o 

monitoramento e a avaliação da SAN no país, que será feito por sistema construído 

através de instrumentos, metodologias e recursos capazes de aferir o DHAA, o grau 

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

e pactuadas. No entanto na dimensão de avaliação de programas de SAN ainda não 

se tem indicadores pactuados no I PNANSAN. 

Nota-se que o país avança na concretização da política de SAN, e a 

elaboração do PLANSAN por parte dos municípios brasileiros é uma forma dar 

andamento a política de SAN instituída desde o ano de 2006. Pensando nisso, o 

município de Piquet Carneiro também vem desenvolvendo suas ações na busca da 

concretização do DHAA  e o plano apresentado aqui demonstra este interesse e 

vontade política por parte da sociedade civil organizada, profissionais e gestores 

municipais. 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 1 – CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

1.1 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO 

 

 
 

CEP: 63605-000 

Distância de Fortaleza: 332,1km 

Tempo estimado de viagem: 4h47min 

Vias de acesso: CE-060/166 

Região administrativa: 14 

Localização: microrregião do Sertão de Senador Pompeu 

Municípios limítrofes: Acopiara, Deputado Irapuan Pinheiro, Mombaça e Senador 

Pompeu 

IDM (2010):14,88 (163º no Ceará) 

IDH (2010):0,600 (135º no Ceará e 4.144º no Brasil) 

Data de criação: 12/7/1957 

Gentílico: piquet-carneirense ou piqueense. 

Distritos: Piquet Carneiro, Ibicuã, Catolé da Pista e Mulungu 



 

 

CNPJ: 07.738.057/0001-31Fonte: Anuário do Ceará 2013/2014 

Prefeito: Expedito José do Nascimento 

 

Demografia 

População (2010): 15.467 

Total de homens (2010): 7.790 

Total de mulheres (2010): 7.677 

População urbana (2010): 7.440 

População rural (2010): 8.027 

Densidade demográfica (hab./km² - 2010):26,31 

Faixa etária – 0 a 14 anos: 3.500 

15 a 64 anos: 12.272 

65 anos ou mais: 1.695 

 

 



 

 

Geografia 

Área: 587,887 km² 

Latitude: 5º 48' 13'' 

Longitude: 39º 25' 04'' 

Altitude: 251,1m 

Clima: tropical quente semiárido, com chuvas de fevereiro a abril 

Relevo: depressões sertanejas 

Vegetação: caatinga arbustiva densa e floresta caducifólia espinhosa 

Precipitação pluviométrica (mm): 897,60 

Recursos hídricos (2013): açudes São José II (bacia do Banabuiú) e Vazante, 3 

adutoras, 11 obras hídricas construídas (Projeto São José) e 41 poços 

 

Infraestrutura 

Domicílios (Censo 2010): 4.447 

Serviço de água urbano (habitantes - 2011): 5.346 

Esgoto urbano (habitantes - 2011): 

Serviço de água rural (habitantes - 2011): 2.636 

Energia elétrica (clientes - ago-2013): 6.230 

Linhas telefônicas (agosto 2013): 424 

Pontos de acesso à internet (julho 2013): 173 

 

Economia 

PIB (2011): R$ 68.442.000 

Agropecuária: 13,04% 

Indústria: 9,61% 

Serviços: 77,35% 

PIB per capita (2011): R$ 4.374 

Benefícios da Previdência Social (2012): R$ 18.360.123 

Beneficiária Previdência Social (dez 2012):2559 

Bolsa Família (out 2013): R$ 4.386.090,00 

Beneficiária Bolsa Família (out 2013): 2.863 

Bancos: Banco Postal, Banco do Brasil, Banco do Brasil (correspondente bancário), 

Bradesco 

Expresso, Caixa Econômica (Lotérica) 



 

 

Finanças Públicas  

Receita Total (2012): R$ 25.656.796,27 

Receita Tributária (2012): R$ 562.595,11 

Cota-parte do FPM (2012): R$ 10.296.547,77 

Transferência do SUS (2012): R$ 2.958.853,36 

Cota-parte do ICMS (2012): R$ 2.836.668,04 

FUNDEB (2012): R$ 4.523.344,46 

Despesa Total (2012): R$ 25.018.188,87 

Despesa de Pessoal (2012): R$ 9.387.019,65 

Despesa de Investimento (2012): R$ 4.304.646,99 

 

Educação 

Escolas de ensino fundamental (2015):12 

Escolas de ensino médio (2015):1 

Instituições de ensino superior (2015):- UECE/ UFC/ IESB/ FLATED/ UNILAB 

Matrículas do ensino fundamental (2014): 1935 

Matrículas do ensino médio (2014): 393 

Matrículas jovens e adultas (2014): 238 

Taxa de escolarização líquida do ensino fundamental (2012): 81,2% 

Taxa de escolarização líquida do ensino médio (2012): 36,4% 

Nota do IDEB (2013) 

Séries iniciais (até a 4ª série/ 5º ano): 5,8 

Séries finais (5ª a 8ª série/ 9º ano):4,4 

 

Cultura 

Padroeiro: Sagrado Coração de Jesus 

Equipamentos culturais: Uma biblioteca 

 

Saúde 

Hospitais (2012): 1 

Leitos por 1000 hab./ano (2012):1,1 

Transferência SUS hab./ano (2012): 205,14 

Cobertura Saúde da Família (2012): 100% 



 

 

Taxa de Mortalidade Infantil (2011): 11,2 

IDSUS (2011): 5,47 

 

Segurança Pública 

Polícia Militar: (88) 3516.1999 

Justiça 

Fórum Des. Carlos Demóstenes Fernandes 

 

Trabalho e Renda 

 

 



 

 

 

 

1.2 Renda e Condições de Vida 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), segundo o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), é uma medida resumida do 

progresso em longo prazo, em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: 

renda, educação e saúde. O IDH Municipal (IDH-M) de Piquet Carneiro, no ano de 

2010, era de 0,600, posicionando o município na 135ª colocação em relação ao 

estado, valor 12,02% menor que o índice do Ceará e 17,47% menor que o índice 

brasileiro no mesmo ano. 

 

Tabela 1- Índice de Desenvolvimento Humano no período de 1991 a 2010 

Ano Educação Longevidad
e 

Renda IDH 
Municipal 

IDH 
Estadual 

IDH 
Nacional 2010 0,523 0,779 0,530 0,600 0,682 0,727 

2000 0,694 0,684 0,488 0,622 0,699 0,766 

1991 0,492 0,593 0,431 0,505 0,597 0,742 

Evolução 
1991/2010 6,30% 

31,37% 22,97% 18,81% 68,40% -2,02% 

Fonte: Anuário Estatístico do Ceará – IPECE, 2013 

 



 

 

Segundo o IPEA, o Índice de GINI é um instrumento para medir o grau de 

concentração de renda, apontando a diferença entre os rendimentos dos mais 

pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de zero a um, no qual o valor zero 

representa a situação de igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda, restando o 

valor um no extremo oposto, ou seja, uma só pessoa detém toda a riqueza. O 

município de Piquet Carneiro registrou coeficiente de Gini de 0,52 em 2010, 

indicando renda menos concentrada do que a do Estado do Ceará (Coeficiente de 

Gini do Ceará era igual a 0,61 no mesmo ano), e também menos concentrada 

quando verificada em  níveis nacionais (Coeficiente de Gini do Brasil era igual a 0,60 

em 2010). 

 

Gráfico 1:  Coeficiente de Gini 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013 

 

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

era de 15.467 residentes, dos quais 4.673 encontravam-se em situação de extrema 

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

que 30,2% da população municipal vivia nesta situação. Do total de extremamente 

pobres, 3.252 (69,6%) viviam no meio rural e 1.420 (30,4%) no meio urbano. 

O Censo também revelou que no município havia 365 crianças na 

extrema pobreza na faixa de 0 a 3 anos e 197 na faixa entre 4 e 5 anos. O grupo de 

6 a 14 anos, por sua vez, totalizou 1.026 indivíduos na extrema pobreza, enquanto 

no grupo de 15 a 17 anos havia 379 jovens nessa situação. Foram registradas 29 

pessoas com mais de 65 anos na extrema pobreza. 42,0% dos extremamente pobres 

do município têm de zero a 17 anos. 

 

0,61 
0,60 

0,52 



 

 

Tabela 2 - População em situação de extrema pobreza por faixa etária 

Idade Quantidade 

0 a 3 365 
4 a 5 197 
6 a 14 1.026 

15 a 17 379 
18 a 39 1.697 
40 a 59 980 

65 ou mais 29 

Total 4.673 

 

 

Gráfico 2- Distribuição percentual da população extremamente pobre por faixa 

etária 

 

Do total de extremamente pobres no município, 2.251 são mulheres 

(48,2%) e 2.421 são homens (51,8%). Em relação a cor ou raça, do total da 

população em extrema pobreza do município, 1.763 (37,7%) se classificaram como 

brancos e 2.874 (61,5%) como negros. Dentre estes últimos, 169 (3,6%) se 

declararam pretos e 2.705 (57,9%) pardos. Outras 37 pessoas (0,8%) se declararam 

amarelos ou indígenas. 

De acordo com o censo 2010, haviam indivíduos extremamente pobres 

com alguma deficiência mental, 714 tinham alguma dificuldade para enxergar, 123 

para ouvir e 101 para se locomover. O Censo também registrou que 62 pessoas 

extremamente pobres (1,3% do total) viviam sem luz, 2.351 (50,3%) não contavam 

com captação de água adequada em suas casas, 4.534 (97,0%) não tinham acesso 

à rede de esgoto ou fossa séptica e 3.155 (67,5%) não tinham o lixo coletado. Ainda 

de acordo com o Censo 2010, 1.920 pessoas extremamente pobres (41,1% do total) 

não tinham banheiro em seus domicílios e 191 (4,1%) não tinham em suas casas 



 

 

paredes externas construídas em alvenaria. 

Em relação à Economia, Entre 2005 e 2010, segundo o IBGE, o Produto 

Interno Bruto (PIB) do município cresceu 67,6%, passando  de R$ 30,6 milhões para 

R$ 51,3 milhões. O crescimento percentual foi superior ao verificado no Estado, que 

foi de 60,5%. A participação do PIB do município na composição do PIB estadual 

aumentou de 0,07% para 0,08% no período de 2005 a 2010. 

 

 

 

A estrutura econômica municipal demonstrava participação expressiva do 

setor de Serviços, o qual respondia por 73,1% do PIB municipal. Cabe destacar o 

setor secundário ou industrial, cuja participação no PIB era de 9,6% em 2010, contra 

8,3% em 2005. Variação contrária à verificada no Estado, em que a participação 

industrial cresceu de 8,3% em 2005 para 21,6% em 2010. 

 

 



 

 

Considerando o Mercado de Trabalho, conforme dados do último Censo 

Demográfico, o município, em agosto de 2010, possuía 5.303 pessoas com 10 anos 

ou mais de idade economicamente ativas, sendo que 4.958 estavam ocupadas e 345 

desocupadas. A taxa de participação ficou em 39,7% e a taxa de desocupação 

municipal foi de 6,5%. No tocante à taxa de desemprego, o gráfico abaixo fornece 

indicativos de maneira comparativa: 

 

 

A distribuição das pessoas ocupadas por posição na ocupação mostra 

que 10,7% tinham carteira assinada, 30,1% não tinham carteira assinada, 19,6% 

atuam por conta própria e 0,7% de empregadores. Servidores públicos 

representavam 4,3% do total ocupado e trabalhadores sem rendimentos e na 

produção para o próprio consumo representavam 34,6% dos ocupados. 

 

 



 

 

Das pessoas ocupadas, 38,6% não tinham rendimentos e 88,7% 

ganhavam até um salário mínimo por mês. O valor do rendimento médio mensal das 

pessoas ocupadas era de R$ 444,83. Entre os homens, o rendimento era de R$ 

527,71 e entre as mulheres de R$ 383,42, apontando uma diferença de 37,63% maior 

para os homens. 

Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, o mercado de 

trabalho formal do município apresentou, por seis anos, saldo positivo na geração de 

novas ocupações entre 2005 e 2012. O número de vagas criadas neste período foi 

de 69. No último ano, as admissões registraram 60 contratações, contra 35 

demissões. 

O mercado de trabalho formal em 2010 totalizava 574 postos, 31,7% a 

mais em relação a 2004. O desempenho do município ficou abaixo da média 

verificada para o Estado, que cresceu 54,1% no mesmo período. 

 

  1.3 PRODUÇÃO E DISPONIBILIDADE DE ALIMENTOS 

  

 De acordo com o Censo Agropecuário de 2006, o município de Piquet Carneiro 

possui 2.561 estabelecimentos agropecuários que ocupam uma área total de 44.174 

hectares que ocupa 6.013 pessoas no município. Entre os alimentos mais produzidos 

estão o feijão, milho, mandioca, banana, leite e ovos. O principal rebanho é o bovino 

com 12.480 cabeças, seguido pelo ovino com 2.716, o suíno com 849, e as aves 

com 771 cabeças.  

 Conforme a ferramenta Data SAN, item Produção Agrícola Municipal – PAM 

(2014), a quantidade da produção de alimentos em grãos produzidos foi 451.840kg 

de milho, 252.175kg de feijão, 28.125kg de sorgo. Quanto a produção de leite foi de 

7.000 litros/dia.  

 Atualmente, Piquet Carneiro realiza alguns programas e projetos voltados para 

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

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

trabalhos com 125 comunidades agrícolas, onde se destacam outros grupos 

agrícolas, como Associação dos Apicultores, Associação dos Feirantes da 

Agricultura Familiar, Associação dos Bovinocultores, Associação dos 

Caprinocultores e Grupo de Mulheres do Sítio Salão.  



 

 

  O Programa Hora de Plantar distribui sementes certificadas, beneficiando 

1.822 agricultores. Atualmente, o rebanho bovino do Município é de 15.123 cabeças, 

sendo 100,0% vacinados. O Programa Aquisição de Alimentos tem 150 agricultores 

cadastrados, 18 instituições beneficiárias o que beneficia diretamente 3.461 

pessoas. 

 

1.4 ACESSO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SUSTENTÁVEL, INCLUINDO 

ÁGUA 

 

 No tocante ao acesso à água o município de Pique Carneiro foi um dos 

municípios beneficiados com Sistemas de Abastecimento com rede de distribuição 

domiciliar de Água pela FUNASA, pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário 

através dos Projetos São José II e Água para Todos. Outros projetos que 

possibilitaram o acesso a água foi a perfuração de poços e a implantação de 

cisternas de placa (1ª água) e cisternas de enxurrada (2ª água). Através desses 

projetos o município pode investir em sistemas de produção agrícolas para a 

produção de alimentos humano e animal o que tem melhorado a renda das famílias 

e a qualidade alimentar de produtores e consumidores. 

 

1.5 SAÚDE, NUTRIÇÃO E ACESSO A SERVIÇOS RELACIONADOS 

 

A obesidade é sem dúvidas uma preocupação de saúde pública, pois o 

excesso de gordura corporal está associado a diversas complicações, como doenças 

cardiovasculares, diabetes, hipertensão arterial e alguns tipos de câncer. Segundo 

os dados do Sistema de Vigilância Alimentar Nutricional (SISVAN), o indicador de 

massa corporal (IMC) dos indivíduos adultos do nosso município, a taxa de obesos 

alcançou 18,61%, ultrapassando os resultados nacionais de acordo com a VIGITEL 

(Vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito 

telefônico) que foram de 17,9 % de obesos também no ano de 2014.  

A população infantil de menores de 5 anos, de acordo com peso pra idade, 

também apresenta percentuais altos, sendo eles risco de sobrepeso 23,43%, 

excesso de peso 12,3 %, e obesidade 13.76 % de crianças menores de cinco anos. 



 

 

As razões para esse aumento podem estar relacionadas à falta de exercício 

físico, maior consumo de alimentos industrializados como também ao estilo de vida 

da população levando o sujeito a desenvolver uma conduta alimentar disfuncional. 

Contudo, acrescentando a chance de crianças com excesso de peso se tornar 

adultos obesos e com doenças crônicas não transmissíveis (DCNT).  

No ano de 2014, o município de Piquet Carneiro ultrapassou 50% da 

população acima do peso, sendo esses 34.31 % excesso de peso e 18,61% obesos. 

Em relação à administração de vitamina A, Piquet Carneiro no ano de 2014, 

atingiu 71,72% das crianças de 6 a 11 meses, em relação às crianças de 12 a 59 

meses de idade, a primeira dose atingiu um total de 135,33% e 93,04% na segunda 

dose de doses administradas. E 84,83% das puérperas receberam a suplementação 

no ano de 2014. 

A Secretaria de Saúde de Piquet Carneiro conta também com 

acompanhamento com responsável técnico especializado na UAN (Unidade de 

Alimentação e Nutrição) da Unidade Mista de Saúde Cel. Humberto Bezerra, sendo 

realizados treinamentos semestrais com toda a equipe da UAN, fortalecendo a 

importância das boas práticas e segurança alimentar no atendimento da atenção 

primaria.  

 

1.6 EDUCAÇÃO  

 

 Conforme dados do último Censo Demográfico (IBGE, 2010) a taxa de 

analfabetismo da população acima de 15 anos do município de Piquet Carneiro era 

de 26,36%, no entanto o município tem uma meta de reduzir em 60% até o final de 

2024 segundo seu Plano Municipal 2014-2024. 

 De acordo com o Censo Escolar de 2014, a distribuição de discentes por 

modalidade de ensino está descrita na tabela abaixo: 

Tabela 3 - Número de alunos matriculados, Piquet Carneiro-CE, 2014. 

Dependência Educação 
infantil 

Ensino 
fundamental 

Ensino 
médio 

EJA Educação 
Especial 

Estadual  0 0 393 0 0 

Municipal 457 1839 0 238 52 

Privada 42 86 0 0 0 

Total 499 1935 393 238 52 
*(Alunos de Escolas Especiais e Classes Especiais). Fonte: IDEB, 2015 

  



 

 

  Com relação ao Índice de Desenvolvimento da Educação (IDEB) o município 

vem demonstrando crescimento, conforme figura abaixo: 

 

 

 O município também vem investindo em Educação em tempo integral e dos 1917 

alunos matriculados no ensino fundamental em 2015, 409 fazem parte do Programa 

Mais Educação, sendo a meta do município até o final de 2015 atingir pelo menos 

50% de todos os alunos do ensino fundamental. O município também possui uma 

turma de Projovem Rural localizado no Sítio Monteiros com 30 alunos matriculados, 

além de 06 turmas de EJA e 13 de EJA Novas Turmas, totalizando  

 

1.7 PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFÍCIOS E AÇÕES RELACIONADAS À 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

 

1.7.1 Alimentação e nutrição para a saúde 

A Política Nacional de Alimentação e Nutrição revisada em 2012 demonstra a 

articulação e cooperação entre o SUS e Sistema Nacional de Segurança Alimentar 

e Nutricional (SISAN) no qual proporcionará o fortalecimento das ações de 

alimentação e nutrição na rede de atenção à saúde, de modo articulado às demais 

ações de SAN com vistas ao enfrentamento da insegurança alimentar e nutricional 



 

 

e dos agravos em saúde, na ótica de seus determinantes sociais e que deverão ser 

destacadas ações direcionadas: (i) à melhoria da saúde e nutrição das famílias 

beneficiárias de programas de transferência de renda, implicando ampliação do 

acesso aos serviços de saúde; (ii) à interlocução com os setores responsáveis pela 

produção agrícola, distribuição, abastecimento e comércio local de alimentos 

visando o aumento do acesso a alimentos saudáveis; (iii) à promoção da alimentação 

adequada e saudável em ambientes institucionais como escolas, creches, presídios, 

albergues, locais de trabalho, hospitais, restaurantes comunitários, entre outros; (iv) 

à articulação com as redes de educação e sócio-assistencial para a promoção da 

educação alimentar e nutricional; (v) à articulação com a vigilância sanitária para a 

regulação da qualidade dos alimentos processados e o apoio à produção de 

alimentos advinda da agricultura familiar, dos assentamentos da reforma agrária e 

de comunidades tradicionais, integradas à dinâmica da produção de alimentos do 

país.   

 

1.7.1.1 Programa de Suplementação da Vitamina A 

Por meio da Portaria nº 729, de 13 de maio de 2005, o Programa Nacional de 

Suplementação de Vitamina A foi instituído no Brasil, com a finalidade de reduzir e 

controlar a deficiência nutricional de vitamina A em crianças de 06 a 59 meses de 

idade e puérperas no pós-parto imediato. 

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 

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 se garante que a mulher não esteja 

grávida e contribui-se para melhorar a nutrição materna. 

 

1.7.1.2 Programa Saúde na Escola 

O Programa Saúde na Escola (PSE) é uma estratégia de conexão da saúde 

e educação para o desenvolvimento da cidadania e da qualificação das políticas 



 

 

públicas brasileiras, e foi instituída em 2007. As políticas de saúde e educação 

voltadas às crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação pública brasileira 

se juntam para promover saúde e educação integral. A articulação intersetorial das 

redes públicas de saúde e de educação e das demais redes sociais para o 

desenvolvimento das ações do PSE implica mais do que ofertas de serviços num 

mesmo território, pois deve propiciar a sustentabilidade das ações a partir da 

conformação de redes de corresponsabilidade. Dentro das ações do PSE, existe a 

avaliação antropométrica e diagnostico nutricional, sendo encaminhado o público 

com alterações ou carências de acordo com IMC X IDADE, para atendimento 

nutricional individual nas UBS (Unidade Básica de Saúde). 

 

1.7.1.3 NutriSUS 

     Com o objetivo de potencializar o completo 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.  

     Considerada tão efetiva como a suplementação com ferro no tratamento da 

anemia, no entanto, possui melhor aceitações em função dos reduzidos efeitos 

colaterais quando comparado à administração de suplemento de ferro isolado. No 

município, essa estratégia iniciou-se no primeiro semestre de 2015 e atende 78 

crianças no total, visando à ampliação devida número de crianças por semestre 

matriculas, e a melhor aceitação dos pais sobre a nova estratégia. Foi inicialmente 

implantado na creche João Paulo II participante do Programa Saúde na Escola 

(PSE), como uma de suas ações. 

 

1.7.1.4 Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN 

     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 

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.  

No município é realizado esse acompanhamento nutricional desde o ano de 

2013, e são priorizados os acompanhamentos das gestantes, crianças, idosos, 

hipertensos e diabéticos. Também já é realizada a avaliação do consumo alimentar 

versão 2015 em todas as faixas etárias.  

 

1.7.1.5 PAA Leite 

O PAA Leite tem como objetivo contribuir para o abastecimento alimentar de 

famílias em situação de vulnerabilidade social, por meio da distribuição gratuita de 

leite, além de incentivar a produção de leite dos agricultores familiares para fortalecer 

o setor produtivo local e a agricultura familiar, e integrar o leite aos demais ciclos de 

abastecimento do PAA.  

São beneficiários consumidores do programa famílias registrados no 

Cadastro Único que possuam, entre seus membros, pessoa em alguma das 

seguintes condições: gestantes, a partir da constatação da gestação pelas Unidades 

Básicas de Saúde e que façam exame pré-natal; crianças de dois a sete anos de 

idade, que possuam certidão de nascimento e estejam com o controle de vacinas 

em dia; nutrizes até seis meses após o parto e que amamentem, no mínimo, até o 

sexto mês de vida da criança; pessoas com sessenta anos ou mais; e outros, desde 

que justificado e autorizado pelo Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional e 

pela Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SESAN).  



 

 

Os estados que fazem parceria com o MDS para execução do PAA Leite 

contratam organizações da agricultura familiar e/ou laticínios que são responsáveis 

por recepcionar, coletar, pasteurizar, embalar e transportar o leite para os pontos de 

distribuição em locais pré-definidos e/ou diretamente às unidades 

recebedoras. Sendo um desafio encontrado pelo nosso município, pela falta de 

unidades disponíveis e adequadas para a distribuição. 

 

1.7.1.6 Núcleo de Apoio a Saúde da Família 

      Núcleo de Apoio à saúde da Família, tem ações que se preconizam a 

segurança alimentar e nutricional, são realizados atendimentos nutricional individual, 

educação nutricional em grupo, visitas domiciliares. Em decorrência de atendimentos 

individuais que aconteceram nas ESF do município de Piquet Carneiro, pela 

psicóloga e pela nutricionista do Nasf, percebemos a necessidade de formar um 

grupo multidisciplinat para pessoais que tem dificuldade de perceber quais fatores 

psicológicos influenciam no comportamento alimentar. 

  O grupo é formado por mulheres de 18 a 60 anos, e são realizados um total 

de 10 encontros semanais e os assuntos abordados giram em torno da alimentação, 

comportamento alimentar, comportamento psicossocial, exercícios físicos e outros. 

 

 1.7.1.7 Incentivo para a Estruturação da Vigilância Alimentar e Nutricional 

  A Portaria nº 2975 de 14 de dezembro de 2011 institui o apoio financeiro para 

a estruturação da Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN) nos municípios e Distrito 

Federal, com foco nos polos do Programa Academia da Saúde e Unidades Básicas 

de Saúde (UBS) com Equipes de Atenção Básica (EAB) com adesão ao Programa 

de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ-AB) homologada, por meio da 

aquisição de equipamentos antropométricos adequados.  

   O incentivo financeiro é repassado na modalidade fundo a fundo, em parcela 

única anual, contemplando: - Polos do Programa Academia da Saúde já construída 

e em funcionamento, que foram contemplados com incentivo para custeio das ações 

de promoção da saúde; e UBS dos municípios com EAB com adesão ao PMAQ, a 

partir do estrato 1, em seguida do estrato 2 e assim sucessivamente até atingir o 

limite de recurso orçamentário disponível em cada ano. Lembrando que o PMAQ-AB 



 

 

classifica os municípios em 6 estratos.  

       Os municípios não necessitam enviar projeto ou se cadastrar, basta que 

atendam aos critérios estabelecidos pela portaria em vigência da seguinte maneira:- 

R$1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos reais) por cada polo do Programa Academia da 

Saúde contemplado com custeio para ações de promoção da saúde; R$ 3.000,00 

(Três Mil reais) por Unidade Básica de Saúde que possua equipe (s) de Atenção 

Básica com adesão ao PMAQ - AB homologada, respeitando-se o critério da 

estratificação definido pelo PMAQ-AB. (A adesão ao PMAQ é feita por equipe de 

Atenção Básica. Já o repasse de recurso para VAN é feito por Unidade Básica de 

Saúde, independente do número de equipes que esta unidade tenha, mas desde que 

tenha ao menos 1 equipe com adesão ao PMAQ homologada - publicada em 

portaria. Existem municípios que inscreveram equipes de AB para adesão ao PMAQ, 

mas que esta ainda não foi homologada). Já o repasse de recurso para VAN é feito 

por Unidade Básica de Saúde, independentemente do número de equipes que esta 

unidade tenha, mas desde que tenha ao menos 1 equipe com adesão ao PMAQ 

homologada - publicada em portaria.  

 

1.7.2 Agricultura familiar 

 

1.7.2.1 Aquisição de alimentos da agricultura familiar - PAA 

 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 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 saudáveis   

 

1.7.2.2 - Feira Popular  

 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. Em Piquet Carneiro a feira da agricultura familiar, como assim é 

chama, foi implantada no ano de 2010 e funcionava no primeiro domingo de cada 

mês e em 2013 passou a funcionar todas as sextas-feiras, atualmente com 16 

famílias beneficiadas 

 

1.7.2.3 - Projeto Mandala 

 O projeto Mandala é uma iniciativa do governo do Estado do Ceará em parceria  

com  a Prefeitura de  Piquet Carneiro,  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 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 

nas comunidades de Barra do Serrote, São Luiz, Luzia, Salão, Logradouro, São José 

e Olho D Água. 

 

1.7.2.4 - Programa Hora de Plantar 

 O projeto Hora de Plantar é uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento 

Agrário/ EMATERCE do governo do Estado do Ceará em parceria com a Prefeitura 



 

 

de Piquet Carneiro, através da Secretaria da Agricultura Familiar, 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 que beneficia diretamente 1.822 agricultores familiares. 

 

1.7.2.5 - Programa Garantia Safra 

 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$ 850,00 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 Secretaria da Agricultura Familiar. 

 

1.7.2.6 - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – 

PRONAF 

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

juros dos financiamentos rurais, para o custeio da safra, 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. No município essa ação é operacionalizada pelo Banco do Nordeste e 

Banco do Brasil em parceria com a EMATERCE e com a Secretaria da Agricultura 

Familiar. 

 

1.7.2.7 - O Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável (Projeto São José 

II) 

 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 agrícola, focada 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 Piquet Carneiro em parceria com a EMATERCE em parceria com a 

Secretaria da Agricultura Familiar e Associações comunitárias.Atual ainda não foi 



 

 

implantado nenhum projeto via São José III, mas encontra-se em andamento o 

projeto de Implantação de uma Unidade de Beneficiamento de Leite para a 

Associação dos Bovinocultores, um projeto de Implantação de um Galpão para 

Estocagem de Mel para a Associação dos Apicultores, Implantação de Centro de 

Comercialização para a Associação dos Feirantes da Agricultura Familiar e a 

Implantação de 05 Sistemas de Reuso de Água (Águas Cinzas) para a Comunidade 

de Aba da Serra) 

 

1.7.2.8– Bovinocultura 

 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, com a implantação de Postos de Coletas de leite, distribuição de 

kits de higienização de ordenha, aquisição de ensiladeiras para a produção de 

forragem, realização de cursos e capacitações para produtores em manejo sanitário, 

produção de forragens, aquisição de botijões de inseminação artificial para o 

melhoramento genético do rebanho e garantir a qualidade e segurança higiênico-

sanitária e tecnológica dos produtos a serem consumidos. 

 

1.7.2.9 Ovinocaprinocultura 

 A Ovinocaprinocultura é uma atividade que vem apresentando crescimento no 

município de Piquet Carneiro pela facilidade de manejo e adaptação dos animais à 

caatinga. Tem se trabalhado o acompanhamento técnico com o objetivo de melhorar 

a qualidade de vida das pessoas através do aumento da renda dos pequenos 

produtores rurais e suas famílias, fixando o homem no campo e tornando sua 

atividade economicamente viável.  São inúmeros os benefícios que essa atividade 

traz dentre elas a comercialização do leite e da carne por isso tem se trabalhando 

com animais de dupla aptidão.  

 No entanto temos grandes desafios pela frente: Aumentar a oferta de carne e 

leite caprino de superior qualidade, atendendo a demanda dos mercados internos e 

externos; Estimular os produtores adotarem uma postura empresarial, favorecendo 

assim, o desenvolvimento da atividade; Tornar estes produtores competitivos para 

participarem de feiras e exposições regionais; Fomentar a implantação de suporte 

forrageiro e reservas estratégicas de alimento para a estiagem (como palma, 



 

 

capineiras e produção de silagem); Estimular os investimentos na agroindústria, 

buscando agregar valor e possibilitar um maior aproveitamento dos recursos 

(produção de queijos e doces de qualidade). Nesse sentido o município realizou 

diversas ações no intuito de fortalecer a atividade como: Implantação de um Centro 

de Ordenha no sítio Monteiro (parceria governo de Estado/ SAF); Distribuição de kits 

de higienização do rebanho para todos dos produtores; Realização de torneio leiteiro; 

Realização de cursos, treinamentos e consultorias para produtores sobre qualidade 

do leite, manejo e práticas sanitária; Assistência técnica. 

 

1.7.2.10 Apicultura 

 A apicultura é uma das atividades capaz de causar impactos positivos, tanto 

sociais como econômicos, além de contribuir para a manutenção e preservação dos 

ecossistemas, melhoria na qualidade de vida e fixação do homem no meio rural. A 

apicultura em piquet carneiro vem se destacando de 2009 a 2015 foi comercializado 

em média 380 toneladas de mel, somente em 2014 os apicultores obtiveram uma 

renda de mais de R$ 300.000,00. Para o fortalecimento dessa atividade foi 

necessário o investimento como a Implantação da casa do mel na comunidade de 

Olho D’Água com recurso do Programa Territórios da Cidadania do Ministério de 

Desenvolvimento Agrário – MDA; Aquisição de uma máquina de sache; Realização 

de cursos e treinamentos sobre manejo apícola para apicultores e técnicos; 

Assistência Técnica. 

 

1.7.2.11 Hortifruticultura 

  A produção de frutas e verduras pela agricultura familiar de Piquet Carneiro 

tem se expandido bastante nos últimos três anos e com isso melhorou muito a 

qualidade alimentar e nutricional das famílias rurais e ao mesmo tempo permitiu que 

os produtores pudessem se cadastrar nos mercados institucionais, na participação 

da feira da agricultura familiar o que tem melhorando muito a renda familiar. Para 

tanto o município em parceria com estado e com o governo federal investiu na 

implantação de 12 Mandalas, 12 kits de irrigação e 27 cisternas de enxurradas que 

são ações de convivência com o semiárido. Está em fase de implantação 22 

sistemas PAIS- Produção Agroecológica Integrada e Sustentável. Também foi 



 

 

necessário investir na realização de cursos e capacitações para técnicos e 

produtores e garantir assistência técnica.  

 

1.7.2.12 - Práticas Agrícolas de Convivência com o Semiárido 

 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 implementadas através de ações como: implantação de 

12 Mandalas, 12 kits de irrigação, 27 cisternas de enxurradas, perfuração de poços 

48 profundos, abertura de cacimbas e melhorias de pequenos e médios açudes, 

também está em fase de implantação 22 sistemas PAIS- Produção Agroecológica 

Integrada e Sustentável.  

1.7.3 – Programas de Transferência de Renda 

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.  

 

1.7.3.1 Benefício de Prestação Continuada – BPC 

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.  

Com base em setembro de 2015, residem no município 172 pessoas com 



 

 

deficiência beneficiária do programa, recebendo repasses no valor total mensal, de  

R$ 135.536,00 e 37  beneficiários idosos do programa, recebendo um valor total 

mensal de R$ 29.156,00. Considerados conjuntamente beneficiários com deficiência 

e idosos, os beneficiários do BPC somam 209 pessoas, com repasse mensal total 

de  e o valor total de R$ 164.692,00. Considerando os meses de Janeiro a setembro, 

foi repassado em 2015, o  valor de R$ 1.482.228,00, através do Benefício de 

Prestação Continuada. 

 

1.7.3.2 Programa Bolsa Família - PBF 

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$ 77,00 mensais 

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

públicos.  

Mensalmente, o governo federal transfere o benefício 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 da composição 

familiar, da idade dos seus membros e da sua renda.  

Com base em outubro de 2015, o município tem 2.676 famílias beneficiárias 

do Programa Bolsa Família (PBF), com repasse mensal, no mês de 

referência(10/15), de R$ 497.104,00.  O valor acumulado de repasse até o mês de 

referência é de R$ 5.082.900,00. 

Considerando o mês de referência de Outubro de 2015 e os tipos de 

benefícios repassados, 2.657 familias recebem o Benefício Básico, 470 familias o 

Benefício Variável Jovem-BVJ, 55 familias o Beneficio Variável Nutriz-BVN, 70 

famílias o Benefício Variável Gestante-BVG e 1.823 famílias o  Benefício de 

Superação da Extrema Pobreza-BSP. 

Vale destacar, que o recebimento do benefício do PBF está atrelado ao 

cumprimento de condicionalidades das políticas de saúde, educação e assistência 

social e que essa exigência gera para o município a obrigatoriedade da oferta 



 

 

qualitativa dos serviços públicos. 

Considerando o mês de referência Junho de 2015 do município de Piquet 

Carneiro, as taxas de Acompanhamento de Frequência Escolar é de 0,98, da Taxa 

de Acompanhamento de Agenda de Saúde é 0.97, da Taxa de Cobertura 

Qualificada de Cadastros é 1,00 e a taxa de Atualização Cadastral é 0,87%, gerando 

o excepcional IGD-M de 0,96, muito próximo do máximo que é 1,00. 

Outro importante índice Municipal, que destaca qualitativamente a  Política 

de Assistencia Social do Município é o Índice de Gestão Descentralizada, IGD 

SUAS, que no ano de 2015, atinge a taxa maxima de 1,00.  Essa taxa é medida 

pelo Indice de Desenvolvimento do Centro de Referência da Assistência Social – 

IDCRAS e o Índice de Execução Financeira Ajustada do município. 

 

1.7.3.3- Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – 

PRONATEC  

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.  

O PRONATEC foi implantado no Município de Piquet Carneiro em 2012 e 

desde sua implantação, até o mês de novembro de 2015, foram beneficiados 1.500 

pessoas, com cursos na area de produção de alimentos, serviços, estética e beleza, 

construção civil, artesanato e agricultura. 

 

1.7.3.4 Programa de Alimentação Escolar 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE tem por objetivo 

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 e da oferta de refeições que 

cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo (BRASIL, 2019). 

Entre as diretrizes do programa está o direito à alimentação escolar, visando 

a garantir segurança alimentar e nutricional dos alunos, com acesso de forma 

igualitária, respeitando as diferenças biológicas entre idades e condições de saúde 

dos alunos que necessitem de atenção específica e aqueles que se encontram em 



 

 

vulnerabilidade social. 

No artigo 14 da Lei 11.947, determina que do total dos recursos financeiros 

repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento) 

deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da 

agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, 

priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais 

indígenas e comunidades quilombolas. 

O Programa no município de Piquet Carneiro tem uma nutricionista 

responsável técnica concursada, que a partir de 2010 vem inserindo produtos da 

agricultura familiar em todos os cardápios das escolas municipais. Esta iniciativa vem 

demonstrando êxito e aponta crescimentos ascendentes em valores financeiros e 

quantidade de agricultores familiares como demonstrado nas figuras abaixo:  
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1.7.3.4- Projeto Primeiro Passo 

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

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social – STDS, que a partir de 2011, 

disponibiliza vagas para o município de Piquet Carneiro, nas linhas de Jovem 

aprendiz, Jovem Bolsista e Jovem Estagiário, promovendo e ampliando a 

capacidade de inserção no primeiro emprego.   
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CAPÍTULO 2 – DESAFIOS DO PLANO SE 
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE 
PIQUET CARNEIRO 
 

A LOSAN (2006) estabelece que: 

“A alimentação adequada é um direito fundamental do ser 

humano, inerente à dignidade da pessoa humana e 

indispensável à realização dos direitos consagrados na 

Constituição Federal, devendo o poder público adotar as 

políticas e ações que se façam necessárias para promover e 

garantir a segurança alimentar e nutricional da população 

(LOSAN, art.2º). 

“Segurança alimentar e nutricional consiste na realização do 
direito de todos ao acesso regular e permanente de alimentos 
de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o 
acesso a outras necessidades essenciais, tendo como bases 
práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a 
diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica 
e socialmente sustentáveis” (LOSAN, art.3º). 

  

 Desta forma, percebe-se que a SAN é algo complexo e amplo, sendo  necessário 

a implantação e acompanhamento de políticas de várias áreas para sua 

concretização e muitos desafios ainda precisam ser contornados para a sua 

concretização, que a aqui reconhece que não são poucos. Na política local, pode-se 

reconhecer os seguintes desafios: 

 Capacitar os agricultores familiares para a produção de alimentos e seu 

excedente ser comercializado na feira da agricultura familiar realizada aos 

domingos na sede do municipal, facilitando o acesso e disponibilidade de 

alimentos agroecológicos para a população do município; 

  Criação de polos de Educação Permanente para profissionais da saúde, 

educação, assistência social e agricultura para a temática da SAN e DHAA 

em vistas ao fortalecimento do SISAN, assim como como para a sociedade 

civil com intuito de estimular a participal e aumentar a corresponsabilidade de 

todos; 



 

 

 Instuir a EAN no ambiente escolar, incluído o tema no PPP de cada escola 

realizando capacitações com professores e coordenadores pedagógicos de 

forma transversal nos conteúdos e disciplinas curriculares; 

 Descentralização das políticas e programas de SAN, como o caso do PAA 

que é executado no município em parceria com o estado, no qual não tem um 

cronograma de execução continuo, levando a getão local executar o 

programa, muitas vezes, em apenas dois ou três meses, ficando o restante 

do ano os agricultores beneficiários sem renda; 

 Qualidade dos produtos entregues no PAA e no PNAE: possuir um programa 

de capacitação permanentes para os beneficiários destes programas com o 

objetivo de melhorar a qualidade dos produtos desde a produção da matéria-

prima até o seu transporte, distribuição e consumo, evitando o desperdício e 

riscos à saúde; 

 Desenvolvimentos de tecnologias de convivência com o semi-árido no 

tocando a disponibilidade de água para consumo e produção de alimentos, 

uma vez que pessoas, animais e a produção de alimentos vem sofrendo com 

a estiagem comprometendo a SAN do município; 

 Continuidade nos programas em termos do governo prover recursos e dar 

continuidade aos programas já existentes, no caso da Central de 

Abastecimento do PAA, cozinhas comunitárias, programas de educação 

alimentar e nutricional. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 3 – SISTEMA DE SEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM PIQUET 
CARNEIRO 
 

 Um marco importante na legislação brasileira foi a sanção da Lei Orgânica de 

Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN, Lei nº 11.346/2006), que incorpora os 

princípios dos instrumentos internacionais sobre o DHAA já referidos, cria o Sistema 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) e estabeleceu as bases para 

a construção da Política e do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(PLANSAN) visando assegurar o DHAA e estabelecer um conjunto de definições 

com diretrizes, princípios, objetivos e a própria composição do SISAN. 

 Como se pode perceber, o Brasil passa progressivamente a incorporar a 

dimensão dos direitos humanos em seu ordenamento legal, particularmente o Direito 

Humano à Alimentação Adequada. O Congresso Nacional promulgou em 4 de 

fevereiro de 2010, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 047 de 2003, 

também chamada de PEC da Alimentação. O direito humano à alimentação está na 

carta magna, complementando os demais direitos sociais. O direito humano à 

alimentação está expresso nos artigo 6º da Constituição Federal, que já prevê a 

educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, 

a proteção à maternidade e à infância, e a assistência aos desamparados. O novo 

texto, publicado no Diário Oficial da União de 5 de fevereiro de 2010, ficou com a 

seguinte redação: 

"Art. 6º - São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma da constituição." 

Como forma de concretizar a SAN no país, o Decreto nº 7.272, de 25 de agosto 

de 2010, regulamenta a Lei nº 11.346 de 15 de setembro de 2006 e institui a Política 

de SAN e estabele os parâmetros para a elaboração do Plano Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional (PLANSAN). Com a pulicação do I PLANSAN 

nacional em 2011, os municípios brasileiros seguem o mesmo caminho. 

 O município de Piquet Carneiro, o Conselho Municipal de Segurança Alimentar 

e Nutricional – COMSEA, foi criado pela Lei nº 156 de 14 de fevereiro de 2011, com 



 

 

a função de estabelecer um diálogo entre o governo Municipal e as organizações 

sociais nele representadas, com o objetivo de assessorar a Prefeitura Municipal de 

Piquet Carneiro-CE, na formulação de políticas públicas e na definição de diretrizes 

e prioridades que visem garantir o direito humano a alimentação.  

 Diante disto, o município de Piquet Carneiro realizou reunião ampliada com o 

tema: Alimentação Adequada e Saudável: Direito de Todos no dia 08 de junho de 

2011 e realizou a I Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional no 

dia 15 de maio de 2015. 

 Em Piquet Carneiro, o SISAN foi regulamentado pela Lei 213, de 15 de abril de 

2013, que criou os componentes do Sistema no município e definiu parâmetros para 

elaboração e implementação do Plano Municipal de Segurança Alimentar e 

Nutricional. A adesão do município de Piquet Carneiro foi formalizada pela 

Resolução nº 8, de 27 de novembro de 2014, publicada no Diário Oficial da União no 

dia 31 de dezembro. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

CAPÍTULO 4 - DIRETRIZES E AÇÕES DO PLANO 
MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL DE PIQUET CARNEIRO 
 

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 

. 

Objetivo 1 

Identificar as famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional em Piquet 

Carneiro, visando o planejamento de programas, projetos e ações voltadas para 

diminuição ou erradicação desta situação de vulnerabilidade. 

 

Metas Prioritárias 2015/2017 

 

 Aprimorar a estratégia de identificação e caracterização das famílias 

pertencentes a grupos populacionais diferenciados, bem como as famílias 

emsituação de pobreza e de extrema pobreza, através do Cadastro Único para os 

Programas Sociais (CadÚnico), Sistema de Informações à Saúde (SISVAN), 

Sistema de Informação à Saúde para a Atenção Básica (SISAB), Sistema Ùnico da 

Assistência Social (SUAS), objetivando traçar o perfil nutricional , na busca de 

identificação de patologias associadas as carências nutricionais. 

 Ampliar o acesso das famílias em situação de insegurança alimentar, sobretudo 

as famílias identificadas nos sistemas (SISVAN, CADÚNICO, SISAB, dentre outros) 

nos processos de atendimento socioassistencial. 

 Articular a intersetorialidade entre os gestores dos Sistemas, visando à melhora 

na qualidade dos serviços prestados. 

 

 

 

 

 



 

 

Iniciativas Órgão Responsável Parceiros 

Implantação de instrumental que 

possibilite a articulação dos dados 

SMAS – Vigilância 

Sócioassistencial 

SMS 

SME 

Garantia de Acesso Regular ao 

Beneficio Eventual (Alimentação) 

SMAS VIGILÂNCIA 

SOCIOASSISTENCIAL 

Implementação do Benefício 

Eventual 

(Auxilio Cesta Básica), com produtos 

advindos do PAA 

SMAS SMAF 

COMSEA 

PAA 

Implementar Programas de 

Educação 

Alimentar no Equipamento do Centro 

de Referência da Assistência Social 

SMAS PRONATEC 

COMSEA 

SISTEMA S 

SMAF 

Acompanhar através do PAIF as 

famílias, em situação de extrema 

pobreza, nas áreas urbana e rural do 

município, por meio do 

Cadastramento Único. 

 

SMAS/CADUNICO 

 

 

CRAS 

COMSEA 

 

 

Objetivo 2 

Promover o acesso à alimentação adequada e saudável para alunos da educação 

básica, de forma a contribuir para o crescimento biopsicossocial, a aprendizagem, o 

rendimento escolar e a formação de práticas alimentares saudáveis. 

 

Metas Prioritárias 2015/2017 

 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 nas 15 escolas municipais; 



 

 

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

programas ProJovem Rural, Mais Educação e Brasil Alfabetizado; 

 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 

básica do município. 

56 

Iniciativas Órgão 
Responsável 

Parceiros Ação orçamentária 

Oferta de 
alimentação escolar 
adequada e 
saudável para os 
alunos da educação 
básica 

SEDUC  FNDE Alimentação Escolar 
(PNAEC) 
Alimentação Escolar 
(PNAEP) 
Alimentação Escolar 
(PNAEF) 
Alimentação Escolar 
(PNAE-EJA) 

Oferta de 
alimentação escolar 
adequada e 
saudável para os 
alunos para os 
alunos do Programa 
Pro Jovem 
Rural, Mais 
Educação e Brasil 
Alfabetizado 

SEDUC FNDE Alimentação Escolar 
(PNAE-Mais 
Educação) 
Alimentação Escolar 
(PNAE-EJA) 
Alimentação Escolar 
(PNAE-ProJovem) 

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

SEDUC EMATERCE 
SAF 

 

Articulação com a 
equipe de VISA 
municipal para 
cadastro dos 
agricultores 
familiares 
fornecedores de 

SEDUC VISA Sem ação 
orçamentária 
específica 



 

 

produtos para o 
PNAE. 

Realizar avaliação 
antropométrica dos 
alunos da rede 
pública municipal 
de Educação Básica 
do município 

SEDUC SEDUC Sem ação 
orçamentária 
específica 

 

 

Objetivo 3 

Fortalecer e articular programas, projetos e ações que viabilizem o acesso universal 

à alimentação adequada e saudável. 

 

Metas Prioritárias para 2015/2017 

 Implementar Equipes para a Execução dos Programas de Segurança Alimentar 

e Nutricional. 

 Promover iniciativas de educação alimentar, sobretudo em áreas específicas do 

município de Piquet Carneiro, onde se concentram maior número de famílias em 

situação de insegurança alimentar e nutricional e extrema pobreza. 

 Promover campanhas educativas visando a melhoria dos hábitos alimentares e 

nutricionais dos usuários da Política de Assistência Social, através de cursos, de 

oficinas de alimentação saudável e de aproveitamento de alimentos. 

 

Iniciativas Órgão Responsável Parceiros 

Oficinas de Capacitação de SAN para 

entidades, conselheiros municipais e 

usuários da Politica de Assistência 

Social. 

SMAS CRAS 

PRNATEC 

SME 

SMAF 

PAA 

Implantar Oficinas de 

reaproveitamento de Alimentos com 

as famílias do SCFV 

CRAS SMAS 

COMSEA 

CAISAN 

 

 

 



 

 

Objetivo 4 

Divulgar o Direito Humano a Alimentação Adequada e Saudável (DHAA) através dos 

Programas, Equipamentos e Projetos de Segurança Alimentar e Nutricional, que 

viabilizem o acesso a este direito constitutivo. 

 

Metas Prioritárias para 2015/2017 

 

 Utilizar os meios locais de comunicação (rádios, jornais, sites) para divulgar 

amplamente as Ações de SAN, bem como o direito a alimentação adequada e 

saudável. 

 

Iniciativas Órgão Responsável Parceiros 

Elaboração de Materiais de 

Divulgação 

(cartilhas, folders, baners). 

SMAS COMSEA e 

CAISAM 

Criação de Página na Internet com 

materiais relacionadas a Segurança 

Alimentar e Nutricional, CAISAN e 

COMSEA 

SMAS e COMSEA Assessoria de 

Imprensa da 

PMPC 

Inserção de Vinhetas nas Rádios 

Locais, Jornais, Sites e outras redes 

sociais. 

SMAS e COMSEA Assessoria de 

Imprensa da 

PMPC 

 

 

Objetivo 05 

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 2015/2017 

 

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

extremamente pobres do município de Piquet Carneiro e garantir a atualização 

cadastral; 

 Acompanhar pelo PAIF as famílias beneficiárias do PBF que apresentem outras 

vulnerabilidades sociais, para além da insuficiência de renda. 

 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; 

 

Iniciativas Órgão Responsável Parceiros 

Integração de Serviços, Benefícios e 
Transferências de Renda no âmbito 
do SUAS, através da implantação do 
Protocolo de Gestão Integrada. 

SMAS COMSEA e 
CAISAM 

 

 

Objetivo 6 

Promover o acesso à alimentação adequada e saudável para crianças, adolescentes 

e idosos participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e 

Entidades não Governamentais. 

 

Metas prioritárias para 2015/2017 

 

 Assegurar o fornecimento de Alimentação Adequada e Saudável, aos 

participantes de atividades de convivência e socioeducativas desenvolvidos pelo 

poder público ou entidades não governamentais advindas da aquisição da agricultura 

familiar. 

 

Iniciativas Órgão Responsável Parceiros 

Repactuação/Ampliação da meta dos 
equipamentos sociais com o   PAA 
Municipal e Implementação para 
atendimento de demanda. 

SMAS SMAF 
 

 

 



 

 

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 à 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 Piquet 
Carneiro. 

 
Metas Prioritárias para 2015/2017 
 

 Estimular e capacitar os agricultores familiares de Piquet Carneiro para o 

desenvolvimento e manejo de práticas de base agroecológica; 

 Estimular o cadastro dos agricultores familiares junto à Superintendência 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 Piquet 

Carneiro através da distribuição de sementes e mudas; 

 Apoiar e acompanhar projetos produtivos; 

 Implantar 22 Projetos comunitários de Produção Agroecológica; 

 Integrada e Sustentável - PAIS no município de Piquet Carneiro. 

 

INICIATIVAS RESPONSÁVEL PARCEIROS ORÇAMENTO FONTE 

Incentivo e 
apoio técnico 
no manejo de 
práticas 
agroecológicas 
de produção 
agrícola. 

SAF 
EMATERCE 
 

Federação 
das 
Associações 
Comunitárias 
Instituto 
Agropolos 
SEBRAE 
STTR 

 SAF 
SDA 
MDA 
(Pacto 
Federativo) 

Realização de 
04 capacitações 
para 

SAF 
 

EMATERCE 
Federação 
das 

 SAF - PC 



 

 

agricultores 
familiares em 
produção 
agroecológica 
para a atividade 
da 
hortifruticultura. 

Associações 
Comunitárias 
Instituto 
Agropolos 
SEBRAE 
STTR 
 

Distribuição de 
sementes de 
mudas para 
agricultores 
familiares 

EMATERCE 
 

SAF 
EMATERCE 
Federação 
das 
Associações 
Comunitárias 
Instituto 
Agropolos 
SEBRAE 
STTR 
 

 SDA 

Cadastrar 100 
produtores no 
MAPA para a 
formalização de 
Organização de 
Controle Social 
– OCS 

SAF 
EMATERCE 
 

  SAF 
SDA 

Implantação de 
22 sistemas 
PAIS – 
Produção 
Agroecológica  
Integrada e 
Sustentável 

SDA 
SAF 

EMATERCE  SDA 
SAF 

 
 
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 de Piquet Carneiro, em 
quantidade suficiente, qualidade e diversidade, observadas as práticas 
alimentares promotoras da saúde e respeitados os aspecto culturais e 
ambientais. 
 
Metas Prioritárias para 2015/2017 
 

 Implantar e estruturar 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 Central de Recebimento e Distribuição de Produtos da 

Agricultura Familiar, Feiras Populares e PNAE; 

 Adquirir alimentos da agricultura familiar para complementar o 

abastecimento de unidades públicas municipais de assistência      

social, segurança alimentar e nutricional e entidades das redes SUAS, 

das atividades da Secretaria da Agricultura Familiar com produtores 

rurais e da Secretaria da Saúde que fornecem lanches e refeições para 

seus usuários. 

 

INICIATIVAS RESPONSÁVEL PARCEIROS ORÇAMENTO FONTE 

Implantar a 
Central de 
Recebimento 
e Distribuição 
de Produtos 
da 
Agricultura 
Familiar 

SAF MDS R$ 460.000,00 MDS 
SAF 

Cadastrar 200 
agricultores 
familiares no 
PAA 

SAF 
EMATERCE 

SDA  MDS 

Cadastrar 20 
instituições 
beneficiárias 
com a doação 
de alimentos 

SAF 
EMATERCE 

SDA   

 
 
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 2015/2017 



 

 

 Viabilizar adesão de agricultores familiares de Piquet Carneiro 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 familiares em eventos e feiras 

da agricultura familiar e agroecológicas;  

 Realizar 06 feiras regionais de comercialização dos produtos da 

agricultura familiar nos distritos de Piquet Carneiro; 

 Participar das feiras de feiras regionais e da feira estadual da 

agricultura familiar realizada pela Secretaria de Desenvolvimento 

Agrário;  

 Aumentar a participação da agricultura familiar na venda de alimentos 

para a alimentação escolar e outras ações municipais; 

 Aumentar de o número de cadastrados no PAA de 150 para 180 até 

2016; 

 Incluir a Secretaria da Agricultura Familiar e Secretaria da Saúde como 

beneficiárias dos produtos adquiridos pelo PAA; 

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

equipamentos públicos de alimentação e nutrição. 

 

INICIATIVAS RESPONSÁVEL PARCEIROS ORÇAMENTO FONTE 

Apoiar a adesão 
de agricultores 
familiares ao 
PRONAF e ao 
Garantia Safra 

SAF 
EMATERCE 

Federação 
das 
Associações 
Comunitárias 
STTR 

 SAF 
SDA 

Realizar 
reuniões de 
divulgação dos 
programas, 
ações e 
projetos 
existentes em 
Piquet Carneiro 
de apoio a 
comercialização 
para a 
agricultura 
familiar 

SAF 
EMATERCE 

Federação 
das 
Associações 
Comunitárias 
STTR 
SEBRAE 

 SAF 
SDA 



 

 

Realizar 02 
feiras da 
agricultura 
familiar em cada 
distrito (Ibicuã, 
Catolé da Pista 
e Mulungu) 

Associação dos 
Feirantes da 
Agricultura 
Familiar 
SAF 
EMATERCE 
 

Federação 
das 
Associações 
Comunitárias 
STTR 
SEBRAE 
Agropolos 

 SAF 

Participar de 03 
feiras regionais 
da agricultura 
familiar por ano 

Associação dos 
Feirantes da 
Agricultura 
Familiar 
SAF 
EMATERCE 

Federação 
das 
Associações 
Comunitárias 
STTR 
SEBRAE 
Agropolos 

 SAF 
DAS 
EMATERCE 
Associação 
dos 
Feirantes da 
Agricultura 
Familiar 
 
 

Cadastrar 180 
agricultores 
familiares no 
PAA em 2016 

SAF 
EMATERCE 

  MDS 

Incluir a 
Secretaria da 
Agricultura 
Familiar e 
Secretaria da 
Saúde como 
beneficiárias 
dos produtos 
adquiridos pelo 
PAA 

SAF 
EMATERCE 

  MDS 

Capacitar à 
equipe de 
gestão do PAA 
em boas 
praticas de 
manejo 
alimentar e em 
qualidade no 
atendimento 

SAF 
EMATERCE 

SEBRAE 
Agropolos 

 SAF 
SEBRAE 
SDA 

Capacitar os 
produtores do 
PAA em boas 
praticas de 
manejo 
alimentar 

SAF 
EMATERCE 

SEBRAE 
Agropolos 

 SAF 
SEBRAE 
SDA 

 
 
 
 



 

 

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 
Piquet Carneiro. 
 
Metas Prioritárias para 2015/2017 
 

 Realizar 09 oficinas/minicursos por ano sobre técnicas de cultivo de 

diversas espécies vegetais e sobre defensivos agrícolas naturais 

para os agricultores familiares inseridos no PAA /CADÚNICO; 

 Realizar treinamento e capacitações para o aperfeiçoamento da 

equipe técnica da SAF e EMATERCE; 

 Ampliar a equipe técnica da SAF e EMATERCE conforme a 

necessidade técnica das cadeias produtivas locais; 

 Prestar assistência técnica e capacitar agricultores e agricultores de 

Piquet Carneiro. 

 
 

INICIATIVAS RESPONSÁVEL PARCEIROS ORÇAMENTO FONTE 

Realizar 
cursos e 
treinamentos 
para 
produtores 
do PAA 
inscritos no 
CADÚNICO 

SAF 
EMATERCE 
Secretaria da  
Assistência 
Social 

SEBRAE 
Agropolos 

 SAF 
SAS 

Realizar 
cursos e 
treinamentos 
para equipe 
técnica da 
SAF e da 
EMATERCE 

SAF 
EMATERCE 
 

SEBRAE 
EMATERCE 

 SAF 
EMATERCE 

Ampliar a 
equipe 
técnica da 
SAF e 
EMATERCE 
(contratação 
de 
agrônomo, 

SAF 
EMATERCE 

  SAF 
SDA 
MDA 



 

 

veterinário, 
etc) 

Garantira 
assistência 
técnica e 
extensão 
rurais a 
agricultores 
familiares 

SAF 
EMATERCE 
Agropolos 
Cetra 

  SAF 
SDA 
MDA 

 
 
Objetivo 5 
 
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 2015/2017 

 Apoiar e acompanhar criadores de bovinocultura através de 

campanhas de vacinação contra a febre aftosa; 

 Apoiar a realização das ações do Serviço de Inspeção Municipal – SIM; 

 Apoiar a realização das ações do Serviço de Vigilância Sanitária; 

 Apoiar a realização das ações do Conselho Municipal de Segurança 

Alimentar e Nutricional; 

 Realização e/ou participação de treinamentos, capacitações, palestras 

e seminários para as equipes do SIM, da Vigilância Sanitária e 

CONSEA.  

 

INICIATIVAS RESPONSÁVEL PARCEIROS ORÇAMENTO FONTE 

Realizar 
campanhas 
vacinação 
contra a febre 
aftosa 

SAF 
EMATERCE 
ADAGRE 

Federação 
das 
Associações 
Comunitárias 
STTR 
 

 
 

SAF 
SDA 

Estruturar o 
Serviço de 
Inspeção 
Municipal – 
SIM 
(Servidores, 
equipamentos 
e transportes) 

SAF 
 

EMATERCE  SAF 



 

 

Estruturar o 
Serviço de 
Vigilância 
Sanitária 
(Servidores, 
equipamentos 
e transportes) 

Secretaria da 
Saúde 

  Secretaria 
da Saúde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 2015/2017 

 

 Incluir a promoção da alimentação adequada e saudável nas ações e 

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

 Realizar 20 atividades educativas/ano com usuários das unidades de 

segurança alimentar e nutricional com o objetivo de 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, incluindo 

palestras na sala de espera, com ênfase nas datas 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; 

 Fortalecer e aumentar a demanda do grupo “Psinutri”, onde são realizadas 

ações de educação nutricional; 

 Ampliar as ações de Alimentação e Nutrição no Programa Saúde na Escola; 



 

 

 Organizar um fórum integrando os diversos setores governamentais e sociais 

durante a Semana Mundial de Alimentação. 

 

INICIATIVA RESPONSÁVEL PARCEIROS ORÇAMENTO FONTE 

Promoção 
da 
alimentação 
adequada e 
saudável 
nas 
unidades de 
saúde 

 
 
 
SMS 

  
 
Sem ação 
orçamentária 
específica 

 
 
 
Municipal 

Programa 
Saúde na 
Escola 

 
SMS 

 
SME 

Transferência 
de recurso do 
SUS 

 
 
Federal 
 

Grupo  
Psinutri 

SMS  Sem ação 
orçamentária 
específica 

 
Municipal 

Fórum 
semana 
mundial de 
alimentação 

SMS SASC 
SME 
SMA 

Sem ação 
orçamentária 
específica 

 
Municipal 

 

 

Objetivo 3 

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 segurança alimentar e nutricional. 

 Definir estratégias de EAN nas 12 escolas de educação básica, utilizando a 

alimentação escolar como ferramenta pedagógica; 

 Capacitar os coordenadores pedagógicos das 12 escolas municipais; 

  Acompanhar e monitorar as ações de EAN nas escolas de educação básica; 

 Fomentar a capacitação dos 14 conselheiros do Conselho de Alimentação 

Escolar (CAE) para o efetivo exercício do controle social e a promoção do 

DHAA; 

 Realizar capacitação com os gestores das 12 escolas municipais sobre 

alimentação escolar anualmente para a promoção da SAN no ambiente 

escolar; 



 

 

 Capacitar as merendeiras das 12 escolas com relação as boas práticas de 

fabricação e SAN. 

 implantar o Projeto Educando com a Horta Escolar nas 12 escolas municipais. 

 

Inciativas   Órgão 
Responsável  

Parceiros  Ações 
Orçamentárias 

Inclusão de 
ações de EAN 
nos projetos 
político-
pedagógicos de 
todas as 
escolas 
municipais 

SME FNDE Sem ação 
orçamentária 
específica 

Realizar uma 
capacitação 
anual sobre 
gestão do PNAE 
com os 
diretores das 15 
escolas 
municipais 

SME  Sem ação 
orçamentária 
específica 

Formação de 
membros dos 
Conselhos de 
Alimentação 
Escolar (CAE), 
diretores e 
coordenadores 
para a 
promoção da 
SAN e do DHAA 
no ambiente 
escolar. 

SME FNDE Sem ação 
orçamentária 
específica 

Capacitação das 
merendeiras 
das escolas 
semestralmente 

SME VISA Sem ação 
orçamentária 
específica 

Implantação de 
hortas 
escolares em 15 
escolas 
municipais 

SME SAF Sem ação 
orçamentária 
específica 

 

 



 

 

DIRETRIZ 4 - 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 2015/2017 
 

 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 o acompanhamento de famílias do Programa Bolsa Família 

com perfil saúde na Atenção Básica; 

 Implantar o Projeto Academia da Saúde no município; 

 Implantar o Dia de combate ao excesso de peso da criança e do 

adolescente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. 

 

 

 

INICIATIVA ÓRGÃO PARCEIROS ORÇAMENTO 

Acompanhament
o do Programa 

Nacional de 
Suplementação 

de 
Vitamina A 

SMS  Sem ação 
orçamentária 

específica 

Acompanhament
o do Programa 

de 
Suplementação 

de 
Micronutrientes – 

NutriSUS 

SMS MS 
SME 

 

Sem ação 
orçamentária 

específica 

Acompanhament
o das famílias 

com 
perfil saúde do 

PBF 
condicionalidade

s 
da Saúde 

SMS SASC 
SME 

Gestão do 
Programa Bolsa 

Família 

Projeto  
da Academia da 

Saúde 

SMS MS 
SME 
Sejuc 

 
SASC 

Sem ação 
orçamentária 

específica 
 

Implantação do 
Dia de combate 
ao excesso de 

peso da criança e 
do adolescente  

 
SMS 

 
SMS 
SME 

 
Sem ação 

orçamentária 
específica 



 

 

Metas Prioritárias para 2015/2017 

 

 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 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. 

 

INICIATIVA ÓRGÃO PARCEIROS ORÇAMENTO 

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  Sem ação 
orçamentária 

específica 

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 

Fiscalização do 
cumprimento da 
regulação da 

SMS  Sem ação 
orçamentária 

específica 



 

 

publicidade de 
alimento, de acordo 
com as 
orientações da Anvisa 

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 

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

SMS  Sem ação 
orçamentária 

específica 

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

SMS  Sem ação 
orçamentária 

específica 

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  Promoção e 
Vigilância em 

Saúde 

Desenvolvimento de 
estratégias de 
informação 
e educação dos 
consumidores sobre 
rotulagem, 

 
 

SMS 

  
 

Sem ação 
orçamentária 

específica 



 

 

preparo e consumo de 
alimentos, a fim de 
propiciar uma 
alimentação saudável 
e segura. 

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

 
SMS 

  
Sem ação 

orçamentária 
específica 

 

 

Objetivo 3 

 

Atenção nutricional na rede de atenção à saúde 

 

    Estruturar a atenção nutricional na rede de atenção à saúde. 

 

Metas Prioritárias para 2015/2017 

 

 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). 

 

INICIATIVA ÓRGÃO PARCEIROS FONTE 

Estruturação da 
atenção 

nutricional no 
âmbito da 

atenção básica 

 

SMS 

 

MS 

 
PAB 

FMS 

 

 

 

Objetivo 4 

 

Vigilância Alimentar e Nutricional 

 

    Fortalecer a vigilância alimentar e nutricional no município. 



 

 

Metas Prioritárias para 2015/2017 

 

 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. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIATIVA RESPONSAVEL PARCEIROS FONTE 

Fortalecimento da 
operacionalização 

do SISVAN 

 

SMS 

 

SME 

 

 
PAB 

FMS 

PSE 



 

 

DIRETRIZ 5 - 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 1 

Ampliação e melhoramento dos recursos hídricos.   

 

Expandir a cobertura e melhorar a quantidade/qualidade dos sistemas e 

reservatórios hídricos de atendimento comunitário.  

 

Metas Prioritárias para 2015/2017 
 Ampliar os açudes de médios portes que atendem a sistemas 

regionais de abastecimento d’água; 

 Recuperar poços perfurados que não estão funcionando; 

 Implantar sistemas de dessalinização em poços com água 

salobra tem tenham capacidade para alimentar sistema de 

abastecimento de água comunitário; 

 Implantar novos poços para atender as comunidades em 

colapso de água. 

 

INICIATIVAS RESPONSÁVEL PARCEIROS ORÇAMENTO FONTE 

Ampliar 04 
açudes de 
atendimento 
comunitário 

SAF  
 

 FUNASA 

Recuperar 12 
poços que 
estão sem 
funcionamento 

   Defesa 
civil 
SOHIDRA 
 

Implantar 10 
sistemas de 
dessalinização 
em poços com 
água salobra 

   Defesa 
civil 
 

Implantar 36 
novos poços 

   FUSANA 
SOHIDRA 
São José 

 
 

 



 

 

CAPÍTULO 5 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO 
PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL DO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO-
CEARÁ 
 

As estratégias de monitoramento e avaliação do PLANSAN do município de 

Piquet Carneiro têm como objetivo, acompanhar a execução das ações voltadas 

para a promoção de segurança alimentar e nutricional, no empenho de constatar 

a atuação desta Política Pública, possibilitando intervenções que visem o 

aprimoramento da gestão pública. 

O PLANSAN foi publicado em agosto de 2011 e em seu capitulo VIII lança as 

bases para o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação da SAN no país, que 

será feito por sistema construído através de instrumentos, metodologias e recursos 

capazes de aferir o DHAA, o grau de implementação da Política e o atendimento dos 

objetivos e metas estabelecidas e pactuadas no PLANSAN.  

 Entre as dimensões de analise que os indicadores deverão contemplar estão:  

i. produção de alimentos;  

ii. disponibilidade de alimentos;  

iii. renda e condições de vida; 

iv. acesso a alimentação adequada e saudável, incluindo água;  

v. saúde, nutrição e acesso a serviços relacionados;  

vi. educação e  

vii. programas e ações relacionadas a segurança alimentar e nutricional. 
 

De acordo com a Lei nº 213 de 15 de abril de 2013 que regulamenta a 

Câmara Intersetorial Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional-CAISAN é 

necessário o monitoramento do Plano Municipal de SAN para que sejam avaliados 

os resultados e impactos da Política e do Plano de SAN, com encaminhamento de 

relatórios periódicos definidos pela CAISAN e entregues ao COMSEA para que 

seja exercido o controle social. 

A cada seis meses, a equipe municipal de SAN, juntamente com a CAISAN  

se reunirá especificamente para compor relatório intersetorial das ações de SAN 

desenvolvidas no município,  o qual será encaminhado ao COMSEA como subsídio  



 

 

a avaliação do PLAMSAN que será revisado a cada dois anos da sua elaboração, 

para que seja possibilitada a revisão de metas e compromissos nele registrado,  

onde será apresentado a sociedade civil os avanços e fortalecimento das ações 

que compõem a Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional na 

interface  com a Política Nacional e Estadual de SAN. 

O relatório intersetorial de monitoramento e avaliação deverá organizar, de 

forma integrada, os indicadores existentes nos diversos setores e contemplar as 

seguintes dimensões de análise: produção de alimentos; disponibilidade de alimentos; 

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

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

ações relacionadas à segurança alimentar e nutricional. 

O COMSEA enquanto mecanismo de controle social será de extrema 

importância a fim de legitimar perante a sociedade sua função de fiscalização. 
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