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APRESENTAÇÃO 

 

O presente Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (PLAMSAN) tem 

como objetivo fazer o diagnóstico da Política de Segurança Alimentar e Nutricional no 

Município de Blumenau, bem como estabelecer as metas prioritárias a serem alcançadas entre 

os anos de 2015 a 2019, na perspectiva de consolidar o Direito Humano Alimentação 

Adequada (DHAA). 

 Ao aderir ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), o 

município de Blumenau se comprometeu a elaborar o PLAMSAN Blumenau, assumindo o 

compromisso de consolidação do SISAN BLUMENAU. 

Nesse contexto, foram definidos os seguintes parâmetros: participação do Conselho 

Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (COMSEA), como órgão deliberativo das 

diretrizes do plano e criação pelo decreto nº 10.220 da Câmara Técnica de Segurança 

Alimentar e Nutricional (CAISAN), responsável pela elaboração do plano; gerando um 

espaço de excelência na intersetorialidade, propiciando o conhecimento de ações e a 

articulação conjunta na execução das mesmas. 

 A Política de Segurança Alimentar e Nutricional de Blumenau desenvolvida no âmbito 

das Secretarias de Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Desenvolvimento Econômico, 

conta com equipes técnicas de referência, nas quais atuam servidores de carreira do 

município, garantindo a interdisciplinariedade e intersetorialidade. 

É importante ressaltar que os profissionais representam o governo no COMSEA e 

concomitantemente são integrantes da CAISAN, objetivando o conhecimento técnico e 

comunicação efetiva no processo de elaboração do PLAMSAN. 

O desafio da construção do plano mostrou que a Segurança Alimentar e Nutricional 

(SAN) já é executada no município em suas secretarias e suas respectivas políticas publicas. 

Entretanto, observa-se que ainda há muitos avanços necessários para compreensão da 

importância e da aplicabilidade da Política de Segurança Alimentar e Nutricional. Alem disso, 

faz-se necessário aprimorar conceitos e difundir a importância dos investimentos, visto que, 

dessa forma se constroem uma política de promoção, prevenção e proteção com foco no 

desenvolvimento integral do ser humano. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A Segurança Alimentar e Nutricional em Blumenau, inicia sua trajetória com 

características de uma Política Pública, através da Instituição da lei complementar nº 430 de 

03 Dezembro de 2003 que implanta o COMSEA Blumenau. Em 2004 através do Programa 

Fome Zero foi Aderido ao PAA, com compra direta da agricultura familiar e distribuição a 

entidades e usuários de programas vinculados ao Conselho Municipal de Assistência Social. 

Em 2.007 o município participou da chamada pública de captação de recursos para 

implementação de equipamentos de Segurança Alimentar e Nutricional. Criou-se em 2009, a 

Gerência de Segurança Alimentar e Nutricional incorporada aos Programas de Inclusão 

Produtiva da Secretaria Municipal de Assistência Social, com objetivo de fortalecer as 

Políticas de SAN do município.  

No Contexto nacional em 2006, é aprovado Lei Orgânica de Segurança Alimentar e 

Nutricional (LOSAN) que definiu a Segurança Alimentar e Nutricional - SAN como sendo a 

“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 seja ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis” (BRASIL, Art. 3º da Lei 

11.346 de 15 de setembro de 2006). 

                No ano 2013 o Governo Federal deu início a um significativo passo para o 

fortalecimento desta política pública, através da organização do SISAN, no qual estabelece 

diretrizes à Política Nacional de SAN, estabelecendo ao Município um prazo de doze meses 

para a elaboração de um PLAMSAN, conforme constitui as diretrizes da Lei nº 11.346, de 15 

de Setembro de 2006.  

 Neste mesmo ano o COMSEA elaborou a LOSAN municipal, a qual foi aprovada em 

plenária do COMSEA e encaminhada ao executivo municipal, atualmente permanece em 

tramitação. Já a adesão ao SISAN ocorreu em dezembro de 2014, através da assinatura de 

termos de compromissos pelo parecer nº. 003/2014 conforme Resolução nº. 9/2012 da 

Câmera Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional Estadual. Ao efetivar esta 

adesão o município se compromete a implantar CAISAN Municipal, sendo essa criada pelo 

decreto nº 10.220, de 16 de dezembro de 2013 com a finalidade de prover a articulação e a 

integração dos órgãos e entidades da administração pública municipal afetos á área de 
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segurança alimentar e nutricional, sendo esta responsável pela elaboração do plano 

compromisso firmado na adesão ao SISAN.  

Na contextualização do PLAMSAN, foram utilizados dados levantados através da realização 

de diagnóstico da situação de SAN no município por meio dos indicadores que compõem as 

dimensões previstas no Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional de Santa 

Catarina (PESAN/SC), sendo estas: produção e disponibilidade de Alimentos; renda e 

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

saúde e nutrição; e serviços relacionados aos programas/ações atrelados a SAN realizados no 

município.  

 Dessa forma, para atingir a amplitude dos dados em cada uma das dimensões, foram 

realizadas pesquisas em sites do Instituto de Geografia e Estatística (IBGE), órgãos e 

entidades municipais. Adicionalmente, o diagnóstico compreendeu o rastreamento dos 

programas/ações de SAN previstas no Plano Plurianual (PPA) 2012-2015, em que foi enviado 

ao município um formulário no formato de ofício a todas as secretarias integrantes da 

CAISAN e órgãos não integrantes da CAISAN, relacionadas à temática SAN, para 

complementação das informações do PPA.. 
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CAPÍTULO I 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU 

 

O Município de Blumenau localiza-se na região metropolitana do Vale do Itajaí, com 

relevo montanhoso, de clima temperado e úmido e de temperatura média de 21ºC, podendo 

chegar a picos de 45 ºC no verão e situa-se ao longo do rio Itajaí–Açu, distante a 40 km do 

mar, com altitude média de 14 metros. A área atual do Município é de 519,8 km², sendo 

constituído por dois distritos: Vila Itoupava e Grande Garcia. 

Blumenau foi fundada em 02 de setembro de 1850, data em que os 17 primeiros 

colonos chagaram para estabelecerem uma colônia agrícola nas terras obtidas pelo filósofo 

alemão Hermann Bruno Otto Blumenau junto ao Governo Provincial. O município passou em 

poucas décadas de produtor agrícola para uma economia diversificada, com forte participação 

do setor têxtil e vestuário, clubes de caça e tiro, Oktoberfest, cristais, belos jardins, parques 

naturais, esporte amador, turismo e as construções em estilo enxaimel. Sendo o primeiro 

município a implantar sistema de TV do Estado – Coligadas, destacando-se no 

desenvolvimento de tecnologia, gastronomia, comércio, saúde e educação.  

Localiza-se na região metropolitana do Vale do Itajaí, com relevo montanhoso, de 

clima temperado e úmido e com temperatura média de 21ºC, podendo chegar a picos de 45 ºC 

no verão. Situa-se ao longo do rio Itajaí–Açu, distante a 40 km do mar, com altitude média de 

14 metros. A área atual do município é de 519,8 km², sendo constituído por dois distritos: 

Vila Itoupava e Grande Garcia. 

Os principais acessos são: 

BR 470 – corta o município no sentido leste/oeste e interliga, para leste, com Luis Alves, 

Navegantes, Itajaí e BR 101 e para oeste com Pomerode, Indaial, Timbó e demais municípios 

do Vale do Itajaí e planalto;  

SC 470 – Rodovia Jorge Lacerda, interliga Blumenau a Gaspar, Ilhota, Itajaí e finalmente BR 

101; 

SC 474 – Rodovia Guilherme Jensen, interliga Blumenau a Massaranduba, Guaramirim e 

Jaraguá do Sul. 
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Economia e Desenvolvimento Humano 

 

 O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), estabelecido pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), é um índice que associa as taxas de renda, 

escolaridade e acesso à saúde.  

 Entre 2000 a 2010, Blumenau incrementou um IDH de 0, 722 para 0,806, uma 

variação de 11,6%, atingindo a sétima posição entre os 295 municípios catarinenses. Entre 

esses, o IDH varia entre 0,847 para Florianópolis e 0,621 para Cerro Negro no Planalto Sul. 

Vale ressaltar que entre os IDH’s utilizados pelo Atlas do Desenvolvimento Humano no 

Brasil – longevidade, educação e renda, o município se destaca por ocupar o 1º lugar nacional 

e estadual em índice de longevidade com IDH atual de 0, 894, indicando que a qualidade de 

vida da população é satisfatória, visto o aumento da expectativa de vida.  

 Em 2011, Blumenau atingiu um Produto Interno Bruto (PIB) de 10.197,251 bilhões 

de reais, sendo o 4º lugar no ranking catarinense, com participação 6% no PIB total do estado 

de Santa Catarina. O PIB per capita atingiu R$ 32.617,11 por habitante, maior que a média 

estadual de R$ 26.760,82 per capita, assumindo a 5º posição entre os municípios catarinenses 

(SIGAD, 2014).   

 Quanto à análise feita do Índice de Desenvolvimento Municipal (FIRJAN), que é o 

indicador para mensurar a desigualdade de emprego e renda, educação e saúde, Blumenau 

encontra-se em 0, 8369, ocupando a 13º posição no ranking estadual.  

 De acordo com os últimos dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em 

2013 a renda média do município foi de R$ 1.925,10, com variação entre os genêros de 22%, 

índice de desigualdade menor que a média catarinense de 37%. A média salarial entre as 

mulheres é de R$ 1.670,55 e entre os homens de R$ 2.146,15 mensais (SIGAD, 2014).  

 Os valores de desemprego no município se afastam dos índices nacionais, com taxas 

decrescentes ao logo dos anos. Blumenau aparece com destaque na lista de municípios que 

mais geram empregos. No mês de janeiro de 2015, a cidade gerou, no total, um saldo positivo 

de 1.123 vagas preenchidas. Com isso, Blumenau aparece na 7ª colocação no ranking 

nacional (Caged, 2015), divulgado recentemente pelo Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE). Entre os ramos que mais geraram vagas, destaca-se o setor de Indústria da 

Transformação. Blumenau terminou janeiro com um saldo positivo de geração de empregos, 

apesar do Brasil como um todo ter tido resultados negativos. O país teve uma perda de 81.774 
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empregos formais no mês. Isso compreende ao pior resultado brasileiro desde 2009. Mesmo 

assim, Blumenau continuou se destacando positivamente. Em janeiro de 2014, o saldo criado 

na cidade representou 5,94% do saldo de empregos do país. (Caged, 2015). 

 

Abastecimento de Alimentos 

 

A partir de janeiro de 2009 o DIEESE atualizou a metodologia da Cesta Básica de 

Alimentos, sendo que os produtos da Cesta Básica e suas respectivas quantidades mensais são 

diferentes por regiões, definidos pelo Decreto 399 de 1938 em vigor. Compõem a Cesta 

Básica 13 tipos de alimentos: carne (média de preços entre coxão mole, coxão duro e 

patinho), leite, feijão, arroz, farinha, batata, tomate, pão, café, banana, açúcar, óleo e 

manteiga.  

Segundo dados do Departamento de Economia da Universidade Regional de 

Blumenau - FURB divulgados pelo Jornal de Blumenau em 10/08/2015, a cesta básica sofreu 

uma variação de -0,77% em julho de 2015, o custo total atual foi de R$ 316,97, alta 

acumulada nos últimos 12 meses é de 4,54%. Os dados também apontam uma variação de 

0,78% no Índice de Variação Geral de Preços (IVGP) do município no último mês. A 

variação acumulada nos últimos 12 meses é de 7,34%, considerando o reajuste do salário 

mínimo de 8,84% em janeiro de 2015, comparando com o mesmo período do ano anterior a 

relação entre o custo da cesta básica com o valor do salário mínimo melhorou em relação a 

2014, já que essa relação era de 41,88% , neste último mês, passou para 40,23%. Os itens que 

mais contribuíram para o aumento da cesta básica foram á batata inglesa, com alta de 19,13%, 

o óleo de soja, com elevação de 8,63% e o pão, com alta de 8,36%.  

         Outro importante levantamento sobre a alimentação adequada e saudável realizado no 

município são os dados do PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador que foi instituído 

pela Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976 e regulamentado pelo Decreto nº 5, de 14 de janeiro 

de 1991, realizado no território nacional, envolvendo ações que priorizam o atendimento aos 

trabalhadores de baixa renda, isto é, aqueles que ganham até cinco salários mínimos mensais, 

programa estruturado com parceria entre Governo, empresa e trabalhador, como unidade 

gestora a Secretaria de Inspeção do Trabalho / Departamento de Segurança e Saúde no 

Trabalho, sendo que em Blumenau o n° de beneficiados pelo PAT é de 19.269.492 

trabalhadores.  
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Produção de Alimentos  

 

  De acordo com a Diretoria de Desenvolvimento Rural (DDR), em 2014, o 

agronegócio teve primazia no município, sendo que há 19 agroindústrias registradas no 

Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e 13 agroindústrias cadastradas no Serviço de Inspeção 

Estadual (SIE).  

Nos últimos anos, houve crescimento na produção de gêneros alimentícios em 

Blumenau, pois segundo a DDR em 2014 as atividades que mais se destacaram pela geração 

de renda foram à agroindústria, a produção de ovos, as feiras livres, sacolões, peixes/pesque 

pague e hortaliças. 

 

Quadro das Agroindústrias Registradas no SIM 

 

TIPO DE 

ESTABELECIMENTO 

NÚMERO DE 

ESTABELECIMENTOS 

GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS 

PRODUZIDOS 

Fábrica de lacticínios 06 Queijinho branco e nata 

Fábrica de embutidos 05 Lingüiça, torresmo, morcilha, 

salame, geléia suína, entre 

outros 

Fábrica de hambúrguer 01 Hambúrguer 

Abatedouro de aves 02 Frango e marreco 

Entreposto de carnes 03 Carne temperada e embalada 

Abatedouro de peixes 01 Peixes 

Produtor de mel 01 Mel de abelha 

 

Quadro das Agroindústrias cadastradas no SIE 

 

TIPO DE 

ESTABELECIMENTO 

NÚMERO DE 

ESTABELECIMENTOS 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

PRODUZIDOS 

Entreposto de frios e 

lacticínios 

02 Frios e lacticínios 
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Fábrica de defumados 01 Carnes defumadas 

Granjas avícolas 02 Ovos 

Matadouro frigorífico 01 Bovinos e suínos 

Entreposto de pescados 02 Peixes e derivados 

Entreposto de carnes 01 Carnes e derivados 

Fábrica de embutidos 01 Embutidos de pescado 

Usina de beneficiamento 01 Leite 

Fábrica de hambúrguer 01 Hambúrguer 

Entreposto de carnes 01 Carne embalada. 

 

Produção Pecuária  

 

Quanto aos produtos de origem animal, destacam-se o rebanho de bovinos com 7.318 

cabeças oriundas de 1.963 produtores distribuídos em 1.206 propriedades rurais, 4.490 suínos 

em 362 propriedades rurais, 441 eqüinos em 162 áreas rurais e 400 ovinos em 26 

propriedades rurais, no que se refere á produção de leite, o município conta com um volume 

estimado de 5.000 litros ao dia, já o fornecimento de ovos é de 27.800 dúzias diárias oriundos 

de 03 granjas, sendo 01 da agricultura familiar e 02 empresariais. Com relação à piscicultura, 

são produzidas em média 500 toneladas/ano, provindas de 952 piscicultores em 2.798 

viveiros, 90% da produção de peixe tipo tilápia. Há 20 agricultores com perfil comercial e 

produção de até 15 toneladas por habitante/ano. Os estabelecimentos pesque-pague somam 20 

e consomem aproximadamente 400 toneladas/ano de peixe,  

 

 

Agricultura Familiar  

 

Em Blumenau, predomina a produção agrícola familiar, com destaque no cultivo de 

Hortaliças, Palmáceas e Piscicultura (soma 20 unidades, apenas na modalidade pesque-

pague). Quanto à produção frutífera, no cultivo de banana, mamão, laranja e limão, na sua 

maioria para própria subsistência. 
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Produção Agrícola  

 

Entre os itens cultivados na região rural do município destacam-se: abóbora paulista, 

abobrinha, aipim com casca, alface, banana branca, banana caturra, batata-doce, beterraba, 

brócolis, cenoura, chuchu, couve-flor, couve-manteiga, pepino, repolho verde, salsinha, 

tangerina, tomate e vagem. Também em Blumenau são produzidos biscoito, mel e geléias e 

seu fornecimento comercial é quase na sua totalidade para o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), apontam que o fornecimento de alimentos para a merenda 

escolar foi de 103.432 kg em 2013 e 71.261kg o ano de 2014.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 18 

DIAGNÓSTICO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO 

MUNICÍPIO DE BLUMENAU 

 

A câmara técnica para desenvolver o diagnóstico estabeleceu reuniões ordinárias e 

extraordinárias com os técnicos que compõem a CAISAN e sendo esse processo bastante 

dinâmico, proporcionando grande aprendizado, com inicio de uma nova etapa de 

intersetorialidade. 

 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – SEDEC – DDR  

 

Dentre os serviços executados pela DDR no ano de 2013 (último censo) estão: horta 

municipal, horto florestal, patrulha mecanizada, feira livre de clínica veterinária/inseminação 

artificial, resíduo de fumo, campanha árvores frutífera extensão rural INCRA e piscicultura. 

Na horta municipal são produzidas mudas de hortaliças para 38 unidades atendidas na 

implantação de hortas (escolas e unidades de saúde). 18.000 unidades de mudas e hortaliças 

anuais, sendo 48 entidades beneficiadas com recebimento de hortaliças, e a produção em 

média 12.000 unidades em mudas de plantas nativas no horto florestal juntamente com a horta 

municipal. 

Quanto aos serviços prestados através do uso de equipamentos agrícolas (patrulha 

mecanizada), são realizados 445 atendimentos (aração, gradeação e roçada) totalizando 1.635 

horas trabalhadas, já o uso de retroescavadeira soma 57, num total de 285hs de serviço (2013 

sem operador de retroescavadeira) e na produção de selagem foi de 1.600 toneladas em 520 

horas trabalhadas. 

Destacamos que no município, foram implantados 13 pontos de feira livre, projetando-

se a implantação de 03 sacolões.  

No que se refere à aquisição de bens e melhorias da estrutura para a DDR foram 

adquiridos: 01 caminhão para Patrulha Mecanizada (deslocar máquinas e implementos ás 

propriedades rurais – Projeto Prodesa), 01 veículo leve para deslocamento de técnicas ao 

campo. Houve também a realização de reforma geral de estrutura da horta municipal 

(construção galpão para estoque de insumos, troca de telhado, colocação de caixa d’ água para 

captação de água da chuva e encanamento para sistema de irrigação. Para a execução dos 

trabalhos a DDR possui convênios com a EPAGRI (Empresa de Pesquisa Agropecuária e 

Extensão Rural de Santa Catarina) e CIDASC (Companhia Integrada de Desenvolvimento 

Agrícola de Santa Catarina). 
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Destacamos também os serviços de Clínica Veterinária, esta somada em 1.290 

atendimentos clínicos, bem como os serviços de inseminações, que foram em torno de 1.191 

atendimentos.  Outro instrumento foram os dados sobre os resíduos de fumo, apontando 354 

cargas entregues e a campanha desenvolvida referente às árvores frutíferas, esta rendeu 5.123 

exemplares em 2012, 5.256 unidades (2013), 5.705 unidades (2014), além que foram 

vendidas diretamente pelo produtor fora da campanha. 

No se refere ao programa de extensão rural, foi abrangida 990 ações de visitas 

técnicas, 72 participações em eventos, 09 trabalhos de cubagem e 03 de análise da terra, com 

visitas técnicas realizadas pelo Serviço de Inspeção Municipal, totalizaram 1.031, mais 277 

amostras enviadas para análise microbiológica.  

Sob a responsabilidade do INCRA, foram realizadas 40 inclusões de imóveis rurais no 

SNCR, 167 alterações de cadastro, 198 cancelamentos/requerimentos/emissão de CCIR, 483 

declarações de IRT e 32 requerimentos de certidão comprobatória de tempo rural no INSS, 

em setembro de 2013. 

Ainda, as atividades voltadas á piscicultura, sendo que esta reuniu 122 piscicultores, 

com 07 reuniões quanto à formação da Cooperativa de piscicultores, 20 trabalhos de 

levantamento para o pesque-pagues do município e 02 eventos demonstrativos dos resultados 

da pesquisa com espécie Jundiá.  

Quanto ao fornecimento de alimentos para a merenda escolar no ano de 2014, 

provenientes da agricultura familiar, ofertou-se 14.000 kg de 17 fornecedores cadastrados na 

entrega desses produtos.  Adicionalmente, destaca-se que no município, foram implantados 13 

pontos de feira livre, projetando-se a implantação de 03 sacolões.  

 

DISPONIBILIDADE DE ALIMENTOS  

 

 De acordo com dados fornecidos pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão 

Rural de Santa Catarina (EPAGRI), as atividades executadas no município referentes à 

agricultura são realizadas através do programa Troca – Troca da Secretaria do Estado de 

Agricultura e Pesca, sendo estes:  

Calcário: em média são distribuídas cerca de 40 toneladas por ano. Não há grande demanda 

devido ao fato da maioria dos solos agricultáveis com milho e hortaliças já foram corrigidos. 

A meta nos próximos anos é aumentar esse volume para uso na piscicultura.  

Semente de Milho: há uma cota anual de 10 sacas. Este programa é pouco procurado porque 

a maioria dos agricultores compra a semente direto no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. 
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Neste local é vendido semente de milho variedade, esta semente é uma tecnologia da EPAGRI 

que permite a colheita da espiga para uso da semente no ano seguinte, desde que mantidas em 

umidade e temperaturas adequadas, a fim de preservar as sementes das pragas.  

Kit Forrageira: no ano de 2011, foi realizada uma forte campanha para este programa, mas 

se obteve poucos resultados, atualmente recomenda-se a formação de pastagens através do 

plantio de mudas.  

Visto que, outras ações também são realizadas pela EPAGRI em Blumenau, na 

execução de projetos, sendo estes: auxílio na execução do Programa Nacional da Alimentação 

Escolar, quanto às reuniões, excursão, oficina, visitas técnicas a produtores de referência e a 

Estação Experimental de Itajaí; Valorizando dos produtos regionais, principalmente o 

Kochkase (legalização e Registro como patrimônio Cultural), tubérculos (aipim, batata-doce, 

taiá) e mel; Manejo da qualidade da água para piscicultura, implantação de Unidade de 

referência Técnica; Unidade de produção de morango em bancada e semi – hidropônico, bem 

como a Implantação de Unidade de Referência Técnica.  

 

Os principais objetivos da Diretoria de Desenvolvimento Rural-DDR são:  

 

1. Incentivar a Produção Primária com Ênfase na Agroindústria: incentivar a produção 

de plantas bioativas, e nutracêuticas; a produção de leite e carne a base de pasto, regularizar as 

atividades de abate de suínos, aves e peixes da agricultura familiar e incentivar a produção de 

frutas, hortaliças e mel; 

2. Realizar Campanhas Específicas: distribuição de fumo e macadame para plantio, 

distribuição de mudas frutíferas e comercialização de alevinos; 

3. Incentivar Projetos Especiais: incentivar o CAR – Cadastro Ambiental Rural, criar 

programas de incentivos as propriedades para preservação dos recursos naturais; promover 

ações de conscientização ambiental ao meio rural, incentivar a agricultura através do PAA – 

Programa de Aquisição de Alimentos e PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, 

Fortalecer o trabalho com as hortas escolares e desenvolver programa de incentivo a 

permanência das famílias nomeio rural; 

4. Comercialização de Produtos Agropecuários e Hortifrutigranjeiros: ampliar pontos de 

feiras livres, apoiarem a implantação do mercado público.  
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HISTÓRICO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA EM 

BLUMENAU  

 

 

 Em 2004, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), em Blumenau contava com 

27 produtores beneficiados. Sendo o valor do projeto de R$ 66.000,00, beneficiando 28 

entidades. Em 2006, o PAA já estendeu para 88 o número de produtores beneficiados, 

aumentando o valor do projeto para R$ 208.707,20, sendo R$ 73.745,00 investidos em 

produtos hortifrutigranjeiros e R$ 134.962,20 na aquisição de leite pasteurizado, continuando 

o mesmo número de entidades beneficiadas. No ano posterior de 2007, o número produtores 

beneficiados aumentou para 186, com elevação do valor do projeto que atingiu R$ 

650.780,20, porém o número de entidades beneficiadas teve diminuição para 23.  

Demais entidades, porém dados sobre a evolução do PAA no município só foram 

levantados nos anos de 2009/10, em que o valor investido no projeto reduziu para R$ 

175.000, mas números de entidades beneficiadas continuaram no mesmo (23) e a quantidade 

produtores beneficiados baixou para 50 agricultores. Permanecendo praticamente a mesma em 

2012, com 46 agricultores, com reajuste para R$ 207.000,00 e 22 entidades beneficiadas. 

Dados mais recentes de 2014 apontam que o PAA em Blumenau já possui 26 produtores 

cadastrados, com valor por DAP de R$ 8.000,00. Sendo projeto avaliado no valor R$ 

208.000,00 com validade até dezembro de 2015. Produção por parte dos agricultores, 

estimada conforme a demanda das entidades. Foram cadastrados 50 alimentos para entrega, 

entre eles hortaliças, caldo e filé de peixe, frutas, conservas de hortaliças, doces/geléias e mel. 

 Além do PAA, o município conta também com outro programa de fortalecimento da 

agricultura familiar a Cooperativa PROVE de Blumenau, entidade declarada de UTILIDADE 

PÚBLICA pela Lei Municipal nº. 5.620/01, também, declarada de UTILIDADE PÚBLICA 

pela Lei Estadual nº. 12.615/03com objetivo de promover a inclusão social de agricultores 

familiares, mediante a agregação de valor à produção agrícola, na agroindustrialização 

artesanal de alimentos, gerando emprego e renda. Verticalização da produção: o próprio 

agricultor produz matéria-prima, industrializa e comercializa os seus produtos.  

As famílias que participam deste programa se organizam para comercializar os seus 

produtos através de uma cooperativa, sendo que, estes produtores rurais tiveram cursos de 

capacitação profissional. Esta cooperativa Prove Blumenau foi fundada em outubro de 1999 

com o objetivo de comercializar a produção dos agricultores que participam do Programa de 

Verticalização da Produção Familiar Rural. A Cooperprove em 2000 contava com cerca de 20 
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agroindústrias em diversas áreas: embutidos, laticínios, geléias, melado, panificação e 

conservas. Entretanto muitas destas agroindústrias não pertencem mais a cooperativa, porém 

transformaram-se em pequenas empresas no município (Mário Muller, Adilson Bunn, Ivo 

Belz).  

Com a existência desta Cooperativa no município, foi possível trabalhar com 

programa de aquisição de alimentos do governo federal (PAA), e distribuição dos mesmos 

para entidades do município. (2004, 2006, 2007), como na distribuição de leite que era 

produzido leite em pacote e iogurte para a merenda escolar do município, atualmente a 

Cooperativa possui 40 agricultores que entregam leite recebendo a quantidade de 1500 litros 

de leite ao dia, produzindo também queijo branco, queijo prato e nata, com atualmente 8 

funcionários na execução.  

 

SANIDADE DOS ALIMENTOS - FISCALIZAÇÃO EM SC 

 

A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina – CIDASC, 

empresa de Economia Mista, criada em 28/02/1979, pela Lei nº 5.516 e fundada em 

27/11/1979, transformada em empresa pública em 06/09/2005, com sede Estadual em 

Florianópolis – SC. Em Blumenau, há uma sede Regional abrangendo 19 municípios, entre 

eles: Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Blumenau, Dona Emma, Doutor Pedrinho, Gaspar, 

Ibirama, Ilhota, Indaial, José Boiteux, Luiz Alves, Pomerode, Presidente Getúlio, Rio dos 

Cedros, Rodeio, Timbó, Vitor Meirelles e Witmarsum. 

Esta empresa tem como objetivo executar ações de sanidade animal e vegetal, 

preservar a saúde pública, promover o agronegócio e o desenvolvimento sustentável de Santa 

Catarina, visando ser reconhecida como referência e excelência em sanidade agropecuária 

(CIDASC, 2011).  

No município de Blumenau, a Cidasc desenvolve seus serviços atuando em três 

Programas: Programa 310 - Agronegócio Competitivo, Programa 315 Defesa Sanitária, 

Agropecuário e Programa 335 - SC Rural Microbacia.  

O programa 315, Agronegócio Competitivo tem como meta, fortalecer a Infraestutura 

Agrícola e Pesqueira, realizar a Armazenagem da Produção Agrícola e movimentação 

portuária, capacitação e treinamento de técnicos e capacitação e treinamento de beneficiários 

(produtores rurais). Todas estas ações são financiadas por recursos da esfera estadual e 

federal.  
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Um dos principais programas em destaque é o Programa 315 Defesa Sanitária 

Agropecuária que tem como foco a inspeção de produtos de origem animal, o apoio 

laboratorial, a classificação de produtos de origem vegetal, a fiscalização de insumos 

agrícolas, a defesa sanitária e o monitoramento da sanidade dos produtos orgânicos, todos 

apoiados pelos fundos estaduais e municipais.  

Quanto ao Programa 335 - SC Rural Microbacia, este tem como objetivo ampliar a 

fiscalização do órgão e da vigilância sanitária e o monitoramento e sanidade dos produtos 

orgânicos (*Bird).  

 

DIAGNÓSTICO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA DIRETORIA DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL- DDR 

 

AÇÕES  ÓRGÃO 

RESPONSÁVEL 

PARCEIROS 

Cadastramento de agricultores para a 

aquisição da DAP. Declaração de 

Aptidão do PRONAF.   

SEDEC  EPAGRI e 

SINDICATO DOS 

TRABALHADORES 

RURAIS 

Distribuição de insumos orgânicos ao 

produtor rural. 

SEDEC EPAGRI 

Campanha de incentivo de compras 

árvores frutíferas. 

SEDEC EPAGRI 

Extensão Rural. SEDEC EPAGRI 

Aquisição de equipamentos para a 

patrulha mecanizada. 

SEDEC EPAGRI 

Realização de Capacitação dos 

agricultores familiares sobre boas 

práticas de higiene desde a produção 

até a comercialização dos alimentos e 

ás normas de produção animal e 

vegetal. 

SEDEC EPAGRI, 

SEMUDES e 

CIDASC 

Promoção de ações para legalização SEDEC EPAGRI 
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de pequenas unidades produtoras de 

alimentos no município. 

Implementação de feiras livres. SEDEC SEMUDES e 

SEMUS  

Promoção das atividades voltadas para 

agroindústria. – fomento e 

capacitação. 

SEDEC EPAGRI 

Produção agrícola com enfoque nas 

horticulturas. 

SEDEC EPAGRI 

Apoio ao projeto hortas e 

composteiras escolares. 

SEDEC EPAGRI 

SEMED 

Identificar famílias rurais com 

potencial para atender os programas 

institucionais de produção PNAE e 

PAA com base agroecológica. 

 

SEDEC EPAGRI 

Implantação de hortas comunitárias 

com objetivo de aperfeiçoar espaços 

urbanos e resgatar hábitos culturais de 

segurança alimentar.  

SEDEC EPAGRI 

Manutenção da Horta e horto florestal.  SEDEC  

Serviços de Clínica Veterinária / 

Inseminação Artificial. 

SEDEC  

Execução de Programas de Auto- 

Controle. 

CIDASC  
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PLANO ORÇAMENTÁRIO – PPA DDR AÇOES DE SEGURANÇA ALIMENTAR 

DIRETAS E INDIRETAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÃO DESCRIÇÃO DAS AÇÕES RESPONSABILIDADE 

DE EXECUÇÃO 

VALOR DAS 

RUBRICAS 

ORÇAMENTÁRIAS 

1034 Projetos especiais para ações 

de desenvolvimento rural 

Diretoria de 

Desenvolvimento Rural  

 

R$ 1.049.000,00 

2095 Manutenção das atividades do 

fundo municipal de 

desenvolvimento rural 

R$ 1.164.000,00 

2096 Apoio financeiro a 

cooperativa PROVE de 

Blumenau COOPERPROVE   

R$ 80.000,00 

2097 Manutenção do transporte de 

agricultores  

R$ 24.000,00 

2265 Apoio ao pequeno e médio 

produtor agropecuário 

R$ 376.000,00 

1036 Construção/ampliação/reforma 

de feiras  

R$ 80.000,00 

1037 Projetos especiais para ações 

de desenvolvimento rural 

R$ 1.020.000,00 

2086 Apoio financeiro a EPAGRI R$ 100.000,00 

Total de Investimentos R$ 3.893.000,00 
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMUDES  

             

Blumenau é o 3º Município mais populoso do Estado, sua população total estimada 

segundo dados do SIGAD com base nos dados do IBGE 2012, com 319.427hab., destes, 

306.650 habitantes reside na área urbana e 13.321 habitantes na área rural. A população 

residente de homens em 2012 era de 156.674 de mulheres 162.754 pessoas. O Município está 

entre os considerados mais densos do Estado, com projeção do IBGE em 2013, de 594,44 

habitantes por quilômetro quadrado.  

A Política de Assistência Social foi implantada na Prefeitura Municipal de Blumenau 

na década de 70. Inicialmente esteve ligada à Secretaria Municipal de Saúde e, a partir de 

1991, com a reforma administrativa municipal, passou a integrar a Secretaria de Ação 

Comunitária.  A partir da Constituição Federal de 1988 a Assistência Social é reconhecida 

como política pública, juntamente com a saúde e a previdência social, fazendo parte do tripé 

da seguridade social. Em 1993, foi promulgada a Lei nº 8.742 – LOAS, que estabeleceu 

normas e critérios para a organização da Assistência Social. Nesta perspectiva, no município 

de Blumenau, a Assistência Social passa a ser organizada em um sistema descentralizado e 

participativo, composto pelo órgão gestor, Conselho Municipal de Assistência Social – 

CMAS e entidades não-governamentais. 

No ano de 1996 foi implantado o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS e 

efetivado o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.  No ano de 1998, foi criada a 

Secretaria Municipal da Assistência Social - Semas, com a missão de assegurar o direito do 

cidadão/população usuária à Política Pública de Assistência Social, através da organização e 

gestão dos serviços e ações assistenciais previstas na Lei Orgânica de Assistência Social - 

LOAS, organizando e mobilizando a sociedade civil e assim, contribuindo no processo de 

resgate e consolidação da cidadania. 

A IV Conferência Nacional de Assistência Social, realizada em 2003, apontou para a 

necessidade urgente da elaboração e implementação do Sistema Único da Assistência Social – 

Suas. Esse sistema está ancorado nos princípios/diretrizes da Política Nacional de Assistência 

Social - PNAS requer novas formas de praticar a gestão, com destaque para o papel do 

município, enquanto gestor e executor dos serviços socioassistenciais. Em resposta as 

disposições do SUAS, e com a mudança de Governo Municipal, no ano de 2005, o órgão 

gestor da Política de Assistência Social no Município passa a denominar-se Secretaria 

Municipal da Assistência Social, da Criança e do Adolescente – Semascri, sendo esta 

instituída pela Lei Complementar nº. 505/2005, que une as antigas Secretarias Municipais de 
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Assistência Social - Semas e da Criança e do Adolescente – Secriad e estabelece as 

competências da nova secretaria, integrando os serviços, programas, projetos e benefícios 

desenvolvidos na área da Assistência Social e os programas de proteção e defesa dos direitos 

da criança e do adolescente, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente - 

ECA. 

      Reestruturando seus serviços, programas, projetos e benefícios, bem como a gestão da 

política, através de Diretorias e Gerências, de acordo com a proposta do SUAS, a Secretaria 

alcançou em 2005 a Gestão Plena da Assistência Social. Buscando uma matriz padronizada 

dos serviços socioassistenciais, em 2009 o Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, 

aprovou a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, tipificando os Serviços 

Socioassistencias organizados por níveis de complexidade do SUAS, conforme segue:  

Serviços de Proteção Social Básica: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 

(PAIF);Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; e Serviço de Proteção Social 

Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas.  

Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade: Serviço de Proteção e 

Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI); Serviço Especializado em 

Abordagem Social; Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa de Liberdade Assistida, e de Prestação de Serviços à Comunidade; Serviço de 

Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias; Serviço 

Especializado para Pessoas em Situação de Rua.  

Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade: Serviço de Acolhimento 

Institucional (abrigo institucional; Casa-Lar, Casa de Passagem; Residência Inclusiva, Serviço 

de Acolhimento em República; Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora Serviço de 

Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências). 

Os serviços tipificados são, na sua maioria, executados pelo município atendendo as 

prerrogativas dispostas na resolução. Blumenau, como tantos outros municípios, apresenta 

particularidades na demanda, entendendo que as circunstâncias e os requisitos sociais do 

indivíduo e sua família são determinantes para a sua proteção e autonomia. Este processo é 

fortalecido pelo sistema descentralizado e participativo que potencializa a participação 

popular, autonomia da gestão municipal, a divisão de responsabilidade e o cofinanciamento 

entre as três esferas de governo e a sociedade civil. A Lei Complementar nº 870, de 01 de 

janeiro de 2013, estabeleceu nova estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal de 

Blumenau, unificando as Secretarias Municipais da Assistência Social, da Criança e do 
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Adolescente e de Regularização Fundiária e Habitação, criando a Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social – Semudes. Na nova estrutura, a Regularização Fundiária e 

Habitação, foram transformadas em 02 (duas) Diretorias.  

 De acordo com dados da Secretaria do Desenvolvimento Social (SEMUDES, 2013), 

contemplam a Proteção Básica prestada á população os Programas Federias, o Programa 

Bolsa Família, Programas de Inclusão Produtiva, Segurança Alimentar e Centros de 

Referência de Assistência Social – CRAS.  

 O fortalecimento dos Programas Federais foi um dos mais expressivos ganhos 

observados nas políticas sociais brasileiras dos últimos anos. Em torno do tema da fome e da 

urgência ética de sua superação, o Brasil começou a desenhar os seus mais importantes 

programas de combate á pobreza, como o Fome Zero e o Bolsa Família. Dados da Secretaria 

do Desenvolvimento Social (SEMUDES, 2013), mostram que o Programa Bolsa Família 

abrange em Blumenau um total de 2.925 famílias beneficiárias com investimento no valor de 

R$ 5.509.532,00. Outros benefícios municipais que atuaram diretamente neste mesmo ano 

foram: vulnerabilidade temporária com 96 famílias beneficiadas, num total de R$ 48.000,00 

investidos, Auxílio Natalidade que beneficiou 324 famílias com investimento de R$ 

21.976,00, Renda Cidadã que abrangeu 1.272 famílias num total R$ 38.000,00 gastos, 

Alimentação (cesta básica), somando 4.356 famílias acolhidas num total de R$ 370.260,00 

investidos e Acolher: 456 famílias cobertas com investimento R$147.744,00. Todos somaram 

no total R$ 626.004,00 reais, investidos em benefícios sociais no município somente no ano 

de 2013. Ainda no mesmo ano, o número total de atendimentos assistenciais foram 4.364 

famílias (direto) e 12.971 pessoas (indiretos).  

 

CARTÃO BLUSUAS 

 

O município em uma perspectiva inclusiva  de trazer a autonomia ao usuário criou em 

2006 o Programa Prorenda –com modalidades de transferência Renda Alimentação, destinada 

as família, que vivenciam  insegurança alimentar e nutricional, ocasionadas por 

vulnerabilidades de renda.   Em 2015 foi reformulado a transferência de renda com  

implantação do  Cartão BLUSUAS.  Dessa forma a distribuição do beneficio tem objetivo de 

propiciar o acesso digno a alimentação. 

O critério para acessar este beneficio será através de avaliação socioeconômica e    

parecer do profissional de serviço social dos equipamentos da Secretaria de Desenvolvimento 

Social sendo este utilizado exclusivamente para compra de gêneros alimentícios ficando 



 

 29 

expressamente proibido adquirir  bebidas alcoólicas e cigarros. A Gerência de Segurança 

Alimentar e Nutricional - SAN em parceria com os demais serviços da Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Social - SEMUDES, realizará orientação nutricional com o objetivo de 

trabalhar a otimização dos recursos, a redução do desperdício e o reaproveitamento/uso 

integral dos alimentos. O recurso está limitado ao repasse no valor de R$56,00 a R$100,00 

reais por mês não sendo cumulativo com outros benefícios, exceto casos de auxilio natalidade, 

funeral e vulnerabilidade temporária. 

 

Ações desenvolvidas na modalidade de Proteção Social Básica 

AÇÕES  ÓRGÃO RESPONSÁVEL PARCEIROS 

Programa de Atenção Integral à 

Família – PAIF 

SEMUDES ENTIDADES 

SOCIOASSISTENCIAL 

Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos-

SCSV 

SEMUDES ENTIDADES 

SOCIOASSISTENCIAL 

Serviço de Proteção Social 

Básica no Domicilio 

SEMUDES  

Benefícios Eventuais SEMUDES  

Benefícios Emergências SEMUDES  

Programa Bolsa Família SEMUDES/MDS  

Programa de Inclusão Produtiva 

– PIP 

SEMUDES SEDEC, FURB e ITCP 

Programa de Promoção do 

Acesso ao Mundo do 

Trabalho ACESSUAS/Trabalho 

SEMUDES e MDS REDE DO MUNDO DO 

TRABALHO 

Programa Nacional de Acesso 

ao Ensino Técnico e Emprego – 

Pronatec 

SEMUDES, MDS, MDIC e 

MEC 

SISTEMA AS 

(SENAI, SENAC, SESI, 

SESC...) e INSTITUTOS 

FEDERAIS 

 

Cozinha Comunitária SEMUDES ESF’s e SOCIEDADE CIVIL 

Banco de Alimentos SEMUDES CEASA, SEDEC, EPAGRI e  
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Ações desenvolvidas na modalidade de Proteção Social Especial de Média Complexidade 

 

 

 

 

Ações desenvolvidas na modalidade de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 

 

AGRICULTORES 

ORGANIZADOS 

AÇÕES  ÓRGÃO RESPONSÁVEL PARCEIROS 

Serviço de Proteção e 

Atendimento Especializado a 

Famílias e Indivíduos – Paefi. 

SEMUDES MDS 

Serviço Especializado em 

Abordagem Social. 

SEMUDES MDS 

Serviço de Proteção Social a 

Adolescentes em Cumprimento 

de Medida Socioeducativa de 

Liberdade Assistida (LA). 

SEMUDES MDS 

Prestação de Serviços à 

Comunidade (PSC). 

SEMUDES MDS 

Serviço de Proteção Social 

Especial para Pessoas com 

Deficiência, Idosas e suas 

Famílias. 

SEMUDES ENTIDADES 

SOCIOASSISTENCIAIS e 

MDS 

Serviço Especializado para 

Pessoas em Situação de Rua.  

SEMUDES MDS 

AÇÕES  ÓRGÃO RESPONSÁVEL PARCEIROS 

Serviço de Acolhimento 

Institucional (abrigo 

SEMUDES ABAM CERENE e CASA 

SÃO SIMEÃO 
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GERENCIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

 

Banco de Alimentos 

 

Equipamento público municipal administrado pela Gerência de Segurança Alimentar 

da SEMUDES, tem como objetivo arrecadar alimentos, por meio de articulação do maior 

número possível de unidades de comercialização, armazenagem e processamento de 

alimentos, visando o recebimento do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA e doações 

coletadas na Central de Abastecimento CEASA de doações de alimentos fora dos padrões de 

comercialização, mas sem nenhuma restrição de caráter sanitário (produtos inadequados para 

a comercialização, mas próprios para consumo humano), sendo os mesmos, distribuídos 

gratuitamente para entidades socioassistenciais cadastradas no CMAS do município, de 

acordo com suas reais necessidades de consumo, definidas a partir de um trabalho de 

avaliação desenvolvido pela equipe do Banco de Alimentos.  

Atualmente 20 entidades socioassistenciais estão sendo contempladas com doações 

oriundos do equipamento, além do atendimento aos 04 Abrigos Municipais, ao Presídio 

Regional de Blumenau e a eventos promovidos pela SEMUDES nos CRAS (Centro de 

Referência da Assistência Social), em prol á população em situação de vulnerabilidade social. 

No ano de 2014 foi recebido do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA e da 

Central de Abastecimento de Blumenau – Ceasa 171.585 kg de alimentos, distribuídos para 

68 (sessenta e oito) entidades do município. 

 No período de janeiro a agosto, do ano de 2015, as quantidades de alimentos 

repassadas às entidades socioassistenciais cadastradas no CMAS, foram às seguintes, 

conforme quadro abaixo:  

 

 

 

institucional, Casa Lar, Casa de 

Passagem; Residência 

Inclusiva). 

Serviço de Proteção em 

Situações de Calamidades 

Públicas e de Emergências. 

SEMUDES e DEFESA CIVIL  
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ENTIDADE SOCIOASSISTENCIAL QUANTIDADE DE 

HORTIFRUTI 

REPASSADA 

01 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – 

APAE 

915,2 kg 

02 Sociedade Beneficente Arnol Hadlich 350,0 kg 

03 CEEI Amiguinho Feliz 423,9 kg 

04 Associação de Cegos do Vale do Itajaí – ACEVALI 1555,4 kg 

05 Sociedade Casa da Esperança 620,4 kg 

06 Associação Blumenauense de Amparo aos Menores – 

ABAM 

1387,6 kg 

07 Acolhimento Institucional para Idosos – “Casa São 

Simeão” 

3902,9 kg 

08 Associação Assistencial - Lar Betânia 1053,6 kg 

09 Associação de Educação Complementar Puro Amor 263,4 kg 

10 Centro Terapêutico Vida – CTV 4198,7 kg 

11 Centro de Recuperação Nova Esperança – CERENE 2524,2 kg 

12 ONG São Roque 802,7 kg 

13 Casa De Repouso Dalva 1065,0 kg 

14 Casa de Semiliberdade de Blumenau 140,0 kg 

15 Associação Assistencial Lar Betânia  4597,4 kg 

16 Centro para Idosos -Casa Santa Ana 729,6 kg 

17 Associação Social e Educacional União Cristã – Bom 

Amigo   

171,5 kg 

18 Cozinha Comunitária Padre João 5061,2 kg 

19 Hospital da Vila Itoupava Blumenau   161,0 kg 

20 Hospital Santo Antônio 190,7 kg 

 

No quadro abaixo, apresentam-se a listagem e repasse de doações dos Abrigos 

Municipais, Presídio Regional de Blumenau, a Fundação do Bem Estar da Família de 

Blumenau e ações e eventos da SEMUDES no município.  

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAAahUKEwjS7dKTlMzHAhWJFZAKHWh3DiI&url=http%3A%2F%2Fwww.larbetania.org.br%2F&ei=54bgVZLeCYmrwATo7rmQAg&usg=AFQjCNEMyQGzx1hiBglH_agEbFLrUfgLNw
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ENTIDADE SOCIOASSISTENCIAL QUANTIDADE DE 

HORTIFRUTI 

REPASSADA 

Abrigo Municipal de Blumenau – AMBLU 29.544,6 kg 

Abrigo Casa Eliza 1.022,7 kg 

Abrigo Nossa Casa I e II 1.034,8 kg 

Presídio Regional de Blumenau 5.298,8 kg 

Fundação do Bem Estar da Família de Blumenau 225,2 kg 

Ações e eventos da SEMUDES no município 439,2 kg 

 

Cozinha Comunitária 

  

Equipamento público municipal administrado pela Gerência de Segurança Alimentar e 

Nutricional da Diretoria de Proteção Básica (DPB) que pertence à Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social (SEMUDES) e instituído pelo Decreto nº. 10.383, de 7 de julho de 

2014.  

Tem como objetivo a melhoria quantitativa e qualitativa da alimentação de indivíduos 

em insegurança alimentar e/ou vulnerabilidade social, bem como a erradicação da extrema 

pobreza, resgate dos hábitos locais, favorecimento do conceito de hábitos saudáveis, inclusão 

social, fortalecimento da identidade comunitária e promoção da saúde. 

Historicamente, o projeto foi desenvolvido progressivamente em parceria com 

membros da comunidade do bairro Itoupavazinha Blumenau, visto que durante o início de sua 

implantação houve certa resistência da população por falta de esclarecimento do projeto. 

Tendo em vista esse contexto, na época, a equipe técnica da Gerência de Segurança Alimentar 

e Nutricional promoveu diversas reuniões comunitárias, a fim de esclarecer a importância e as 

metas da Política de Segurança Alimentar e Nutricional. 

Destaca-se que a localização da Cozinha Comunitária foi selecionada por ser 

geograficamente livre de enchentes, possuir poucos equipamentos públicos na região, 

apresentar famílias em situação de vulnerabilidade social e  intenso fluxo migratório. 

Vale ressaltar que, após a aprovação do Projeto, foi instituído o Conselho Comunitário 

da CC integrado por lideranças da comunidade local que, por sua vez, difundiram o 

funcionamento do programa e, consequentemente, as estratégias para otimização da 



 

 34 

Segurança Alimentar e Nutricional. Além disso, o Conselho construiu o “Regimento Interno 

do Conselho Comunitário” e aprovou o “Regimento Interno da Cozinha Comunitária”. 

Nesses documentos, estabeleceram-se os critérios de acesso ao recebimento das 

refeições, conforme segue: primeiramente, os usuários são encaminhados pelos agentes de 

saúde ou Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) da região da Itoupavazinha 

Blumenau. A partir desse contato, ocorre a avaliação da assistente social em conjunto com o 

profissional nutricionista e elabora-se o parecer técnico. 

Entretanto, as ações voltadas à formação e qualificação do Direito Humano e da 

Alimentação Saudável (DHAA), como eventos gastronômicos e demais serviços de 

informação e orientação nutricional, são abertos a toda comunidade.  

Em conjunto com organizações governamentais e não-governamentais, ministra 

periodicamente ações de educação nutricional no formato de oficinas/palestras e futuramente 

poderá sediar cursos profissionalizantes relacionados ao Grupo de Geração de Renda e Gestão 

do Lar.  

Entre as atividades desenvolvidas em 2014 e 2015, pode-se citar: concurso e oficina de 

hortas, oficinas de preparações saudáveis em geral, palestras, concurso de receitas e grupo de 

reeducação alimentar. 

 

PLANO ORÇAMENTÁRIO – PPA SEMUDES AÇOES DE SEGURANÇA 

ALIMENTAR DIRETAS E INDIRETAS 

 

AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO RESPONSABILIDADE 

DE EXECUÇÃO 

 

VALOR DAS 

RUBRICAS 

ORÇAMENTÁRIAS 

2151 Proteção social básica. Fundo Municipal de 

Assistência Social 

R$ 596.000,00 

2104 Manutenção e 

implementação de ações de 

segurança alimentar. 

R$ 137.000,00 

2159 Proteção especial de alta 

complexidade 

R$ 1.409.000,00 

2246 Execução de ações em 

decorrência emergenciais 

R$ 452.000,00 
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SOCIEDADE CIVIL – PROGRAMA MESA BRASIL  

 

O Programa Mesa Brasil com sede no município de Blumenau, atende mais de seis 

municípios na região, tendo como principio distribuir no mesmo município onde foram 

arrecadadas.  

O atendimento é realizado a entidades assistenciais, pessoas que vivem em situação de 

insegurança alimentar e populações desabrigadas (em situações de calamidade ex: enchentes). 

As doações de alimentos a entidades assistenciais, esta interligada a ações de educação 

alimentar e nutricional, realizadas nestes locais pela nutricionista responsável pelo programa. 

Possuem somente um veículo para arrecadação e distribuição de todas as doações, sendo este 

refrigerado. 

O perfil Mesa Brasil: Auditoria SENAC e Eventos de Apresentação dos Doadores 

possuem metas de atendimento de 30 eventos e 240 atendimentos. Realiza capacitação IMCS, 

conforme necessidade da instituição e capacitações a usuários – famílias atendidas. 

 Ainda possui o Programa ‘’Caridade sem Fronteiras’’que realiza entrega de cesta 

básica às famílias em situação de insegurança alimentar. É um equipamento que faz parte de 

ações realizadas pela Sociedade Civil Organizada.  

Não possui espaço físico para armazenamento dos alimentos, sendo os alimentos 

distribuídos logo após a coleta nos doadores. Realiza Vídeo Conferências para todas as 

escolas de Blumenau, sobre o tema desperdício de alimentos, além de programação para a 

Semana de Alimentação Saudável. 

calamidade pública. 

2156 Promover os direitos de 

criança e adolescente. 

R$ 1.043.000,00 

2169 Inclusão social e 

valorização cidadão. 

R$ 1.409.000,00 

2313 Promover criança e 

adolescente. 

R$ 2.130.000,00 

2152 Proteção social básica.  R$ 4.418.000,00 

Total de Investimentos R$ 11.594.000,00 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED) 

 

A cidade de Blumenau apresenta indicadores bastante satisfatórios de escolaridade e 

acesso á educação, quando comparados a outros municípios do estado e a média estadual e a 

federal. De acordo com os indicadores de educação (IBGE, 2010), publicados no Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Brasil, o município alcançou menor taxa de analfabetismo 

estadual, quando comparado com outros municípios de maior porte do estado, como Joinville 

que apresentou 2,20% de analfabetismo, seguido de Florianópolis com 1,94% e Blumenau 

com 1,77% da população acima de 15 anos não sabe ler e escrever. Esse índice é ainda mais 

significativo se comparado com a taxa de analfabetismo do estado que é de 3,2% na 

população acima de 15 anos e bastante inferior a média nacional de 9,37% da população com 

15 anos ou mais que não sabe ler ou escrever (IBGE, 2010). No censo anterior no ano de 

2000, a taxa foi de 2,79%, o que mostra a redução do índice de analfabetismo em 2,32% no 

período de uma década (SIGAD, 2014).  

O nível de escolaridade é medido atualmente em anos de estudo da população acima 

de 25 anos, idade utilizada como ponto de corte para conclusão universitária. Blumenau 

apresenta maior parte da população nesta faixa etária com o ensino médio completo (41,22%) 

e apenas 15,49% com o ensino superior completo, porém este índice é superior se comparado 

com o percentual do estado de 12,4%.   

Segundo Fonte da SEDEC - Secretaria de Desenvolvimento Econômico. FURB: 

SIGAD (2014): Arquivos de Dados. Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Acesso 

em 23.03.2014. Em relação á freqüência escolar, o município alcança altos índices de 

aderência, garantindo que 97,04% da população na faixa etária de 6 a 14 anos estivessem 

freqüentando os estabelecimentos de ensino fundamental. 

Na tabela abaixo é possível visualizar a freqüência bruta nos estabelecimentos de 

ensino no município de Blumenau em 2010.  

 

Fonte: SEDEC - Secretaria de Desenvolvimento Econômico. FURB: SIGAD: Arquivos de 

Dados. Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Acesso em 23.03.2014.  

TAXA DE FREQUÊNCIA BRUTA 

Ensino básico Ensino 

fundamental 

Ensino médio Pré-escola Ensino 

superior 

94,6% 104,9% 67,5% 53,3% 46,4% 
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Sobre a participação dos estabelecimentos públicos e privados no acesso á educação, 

pode-se perceber que para o ensino médio e fundamental a proporção da população 

matriculada em estabelecimentos públicos é superior quando comparada á matriculada aos 

estabelecimentos privado, com 78,21% das crianças matriculadas no ensino infantil da rede 

pública, 86,9% da população de estudantes matriculados em escolas publicas de ensino 

fundamental e 85,4% em escolas públicas de nível médio. Todos os escolares que 

freqüentavam creches estavam matriculados nas instituições públicas. Tal proporção se difere 

quando é analisado o ensino superior com 50,7% dos estudantes matriculados em 

universidades públicas e 49,3% em universidades particulares (INEP, 2012).  

O Programa nacional da Alimentação Escolar (PNAE) – Resolução nº 23 de 17 de 

junho de 2013, tem se mostrado importante na efetivação da Segurança Alimentar e 

Nutricional no âmbito escolar em todo o município. A execução do programa nos 

estabelecimentos escolares tem sido assessorada pelo CAE (Conselho de Alimentação 

Escolar), importante órgão que fiscaliza os recursos federais destinados à merenda escolar e 

garante as boas práticas sanitárias e de higiene dos alimentos nas instituições de ensino. 

Conforme dados fornecidos pela Secretaria de Educação do município, o valor gasto 

em serviços na merenda escolar foi de R$ 19.140.034,12. O valor gasto em gêneros 

alimentícios foi de R$ 3.694.236,00, repassado pelo FNDE e 7.078.846,27 de recursos 

próprios. Do total do valor de 30% preconizados a serem adquiridos pela agricultura familiar, 

apenas 8,52% foi investido na compra da Agricultura Familiar (SEMED, 2013).  

 

 

O atendimento do programa é realizado nas seguintes unidades: Centros de Educação 

Infantil (CEI’S), no total de 78 estabelecimentos, sendo 73 unidades terceirizadas, Escolas 

Básicas Municipais (EBM´S) com 52 estabelecimentos, sendo 38 unidades terceirizadas 

NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS POR UNIDADE 

CEI’s EBM´s ONG´s Creches 

Domiciliares 

Total 

10.467 21.866 861 130 33.324 

Auto 

Gestão 

Terceirizadas Auto 

Gestão 

Terceirizadas Auto 

Gestão 

Auto Gestão Auto 

Gestão 

5,3% 94,7% 19,4% 80,6% 100% 100% 100% 
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(73%), ONG´s são 05 unidades e creches domiciliares conveniadas somam 10, num total de 

145 unidades atendidas (SEMED, 2013).   

A merenda escolar é ofertada conforme perfil dos estudantes de cada instituição de 

ensino. Nos Centros de Educação Infantil são oferecidas 06 refeições diárias (desjejum, 

colação para os bebês, almoço, lanche da tarde, jantar e lanche II). Nas escolas de ensino 

regular e na modalidade EJA são servidas uma refeição a cada turno. Nas unidades escolares 

mais carentes também é ofertado o desjejum. Os estudantes contemplados pelo Programa 

Mais Educação, tem acesso ás refeições de desjejum, merenda, almoço e lanche da tarde. No 

quadro abaixo é possível visualizar a média do número de refeições servidas diariamente nas 

instituições da rede pública de ensino. O número de refeições servidas abrange um percentual 

de 63,4% dos alunos, o quadro a seguir demonstra o número de crianças atendidas nas 

unidades de educação (SEMED, 2013).   

 

NÚMERO DE MERENDAS SERVIDAS 

Auto Gestão Terceirizadas Total 

4.773 9.093 13.866 

 

Outro instrumento de destaque na garantia de uma alimentação saudável e adequada 

aos alunos da rede pública de ensino no município é o projeto de hortas escolares. 

O Projeto Horta Escolar foi concebido com a finalidade de intervir na cultura 

alimentar e nutricional dos escolares, com o objetivo de promover alimentação saudável nas 

escolas municipais de Blumenau. A construção de hortas escolares contribui para a educação 

ambiental na medida em que, a alimentação nutritiva e saudável desenvolve hábitos 

ambientalmente sustentáveis como eixo gerador da prática pedagógica 

  A criação de hortas contribui significativamente para o aprendizado científico dos 

alunos, além de auxiliar na compreensão da importância dos cuidados com a saúde e com o 

meio ambiente, estimulam a ética da cooperação e do compartilhamento, promovem atitudes 

de preservação e cuidado, uma vez que aprendem a mexer com a terra e ter hábitos de 

alimentação muito mais saudáveis. A construção de hortas também representa uma forma 

prática para a introdução de conceitos nova conceitos científicos. 

 Ressaltamos ainda, que além dos aspectos nutricionais, o projeto que ora se apresenta 

poderá incidir a discussão do debate sobre temas como: água, solo, compostagem, agricultura 

orgânica, agrotóxicos, entre outros.  Dentro das especificidades de cada área do 

conhecimento, todas as áreas podem explorar o tema em suas aulas de forma interdisciplinar.  
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O trabalho sobre reciclagem se faz presente indiretamente no processo pedagógico, 

pois uma escola que separa seu lixo e utiliza materiais alternativos em suas hortas também 

contribuem significativamente com a sustentabilidade, formando assim cidadãos mais 

conscientes. Outro aspecto importante é o vínculo que se estabelece com a comunidade sobre 

a cultura alimentar preservada pelos pais dos alunos  por meio de receitas utilizadas até hoje 

em suas casas. O projeto se completa quando efetivamos a implantação de composteiras em 

todas as escolas que possuem hortas para o reaproveitamento dos restos orgânicos e a 

produção do adubo orgânico. 

A parceria de outros órgãos também são aliados para o desenvolvimento de atividades 

na implementação de hortas, destacando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico - 

SEDEC que é parceira da SEMED na orientação e assessoramento das escolas. 

Atualmente 37 escolas desenvolvem o projeto das hortas. As 14 escolas do Programa 

Mais Educação tem participado de reuniões de estudo onde são abordados diversos temos 

relacionados à Educação Ambiental, inclusive sobre a formação das Comissões de Meio 

Ambiente e Qualidade de Vida, Com-Vida.  

 

 DIAGNÓSTICO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED 

AÇÕES  ÓRGÃO 

RESPONSÁVEL 

PARCEIROS 

Garantia do direito à alimentação escolar 

através da execução do Programa de 

Alimentação Escolar – PNAE. 

SEMED  

 

Monitoramento do PNAE. SEMED CAE 

Desenvolvimento do Projeto Hortas 

Escolares. 

SEMED SEDEC 

Projeto hortas escolares e composteiras. SEMED e SEDEC  

Planejamento de aquisição de gêneros 

alimentícios com base em cardápio 

previamente elaborado por responsável 

técnico, considerando todas as referencias 

nutricionais e culturais. 

SEMED  

 

Oferta de refeições diárias (lanches, almoço SEMED  
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e jantar) a toda a rede escolar do município. 

Realização de educação nutricional junto 

aos escolares. 

SEMED  

Avaliação antropométrica realizada nas 

unidades escolares mais carentes. 

SEMED SEMUS 

Controle de qualidade dos gêneros 

alimentícios utilizados no preparo da 

merenda escolar através de parâmetros 

técnicos. 

SEMED  

 

Capacitação anual de cozinheiras da rede 

municipal e de entidades filantrópicas e 

creches domiciliares. 

SEMED  

Solicitação de documentos comprobatórios 

de higienização das cozinhas escolares e 

saúde dos manipuladores. 

SEMED  

Fiscalização e realização de visita técnica 

dos procedimentos de elaboração da 

alimentação escolar. 

SEMED CAE 
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PLANO ORÇAMENTÁRIO – PPA SEMED AÇOES DE SEGURANÇA ALIMENTAR 

DIRETAS E INDIRETAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO RESPONSABILIDADE 

DE EXECUÇÃO 

 

VALOR DAS 

RUBRICAS 

ORÇAMENTÁRIAS  

2037 Alimentação escolar – Ensino 

Fundamental – PNAEF  

SEMED - 

Diretoria Administrativa 

Financeira 

 

R$ 36.047.900,00 

2038 Alimentação escolar – ensino 

infantil - PNAEC 

R$ 46.461.000,00 

2250 Alimentação escolar – ensino 

infantil - PNAEP 

R$ 45.719.000,00 

2039 Manutenção das atividades de 

programas e projetos 

integrados 

SEMED - 

Diretoria de Programas e 

Projetos Integrados 

R$ 3.941.000,00 

Total de Investimentos  R$ 132.168.900,00 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BLUMENAU – SEMUS  

 

Saúde, Nutrição e Organização da Atenção Nutricional 

 

A Política Nacional de Alimentação e Nutrição foi responsável, nos últimos anos, pela 

incorporação do enfoque da SAN no Sistema Único de Saúde (SUS). Encontram-se no seu 

campo de atuação a vigilância alimentar e nutricional, a promoção da alimentação saudável, 

prevenção e controle de carências nutricionais e outras doenças associadas à alimentação, o 

controle de qualidade nutricional dos alimentos, a vigilância sanitária de alimentos e a 

vigilância ambiental. 

Em Blumenau, as gestões dos serviços de saúde são de responsabilidade da SEMUS 

(Secretaria Municipal de Saúde). A SEMUS é um órgão da estrutura administrativa do 

governo municipal, constituída no âmbito do SUS pela Lei Complementar nº. 160, de 19 de 

dezembro de 1997, e modificada pela Lei Complementar nº. 185, de 01 de outubro de 1998 e 

pela Lei Complementar nº. 225, de 24 de agosto de 1999 e n.º 870 de 01 de janeiro de 2013, 

tendo por finalidade precípua a formulação da política municipal de saúde, a gestão do 

Sistema Municipal de Saúde e a execução de ações, em consonância com as disposições da 

Lei Federal nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990, que constitui o SUS. O Fundo Municipal de 

Saúde foi criado pela Lei nº. 4.003, de 19/04/1992.   

As Unidades Administrativas diretamente subordinadas à Secretaria Municipal de 

Saúde são: I - Diretoria Geral; II - Diretoria de Vigilância em Saúde, com as seguintes 

unidades subordinadas: a) Gerência de Vigilância Epidemiológica; b) Gerência de Vigilância 

Sanitária e Ambiental; c) Gerência do CEREST; d) Gerência de Combate à Dengue; e) 

Gerência de Cemitérios; (Revogada pela Lei Complementar nº 878/2013), III - Diretoria de 

Ações em Saúde, com as seguintes unidades subordinadas: a) Gerência de Ambulatórios e 

Saúde da Família; b) Gerência da Equipe Técnica; c) Gerência de Saúde Bucal; d) Gerência 

da Escola Técnica de Saúde; IV - Diretoria de Assistência à Saúde, com as seguintes unidades 

subordinadas: a) Gerência de Procedimentos Hospitalares; b) Gerência de Procedimentos 

Ambulatoriais; c) Gerência de Controle e Avaliação; d) Gerência de Regulação; V - Diretoria 

Administrativo-Financeira, com as seguintes unidades subordinadas: a) Gerência do Fundo 

Municipal de Saúde; b) Gerência Administrativa; VI - Diretoria de Assistência Farmacêutica; 

VII - Diretoria de Bem Estar Animal; VIII - Gerência de Planejamento e Captação de 

Recursos; IX - Gerência de Auditoria e Ouvidoria.  
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 A organização da atenção nutricional no município é realizada pelas diretorias: 

Diretoria de ações em saúde que abrange as ações de Promoção da alimentação adequada e 

saudável, Gestão das ações de alimentação e nutrição, Participação no Controle Social, 

Qualificação da força de trabalho, Pesquisa, inovação e conhecimento em alimentação e 

nutrição, Banco de Leite e Gerenciamento do Programa de Alimentação Especial e Programa 

de Saúde na Escola; Diretoria da vigilância em Saúde com os programas SISVAN, Bolsa 

Família e Controle e regulação dos alimentos e Diretoria Administrativa Financeira 

responsável pelo repasse de verbas para os serviços de nutrição e PSE no município. Há 

também parcerias com outras secretarias e conselhos municipais sendo estes: SEMED 

(Secretaria Municipal de Educação), CAISAN (Câmara Técnica Intersetorial de Segurança 

Alimentar e Nutricional), COMSEA (Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 

Nutricional) e SEDEC (Secretaria do Desenvolvimento Rural).  

 Diversas iniciativas, no campo da saúde do município, estão relacionadas com a 

perspectiva da promoção da alimentação adequada e saudável. No ano de 2014, as ações de 

educação nutricional abrangeram 53 grupos de educação em saúde (hiperdia, reeducação 

alimentar, gestantes, idosos), atendendo 818 pessoas no total. Somente no ambulatório Geral 

– AG. Garcia o Hiperdia conta com 6 grupos reunidos ao mês, totalizando 114 usuários, 

totalizando 1254 usuários atendidos ao ano e 13 grupos de reeducação alimentar somando um 

total de 107 orientações ao ano. No centro de saúde do Idoso foram formados 13 grupos onde 

foram prestadas 150 orientações nutricionais. O programa de Saúde na Escola (PSE) em 2015 

contempla 8.806 alunos que participaram de palestras de educação nutricional – 22 escolas e 

18 CEIS – PARCERIA SEMED. Diversos eventos visando á promoção da alimentação 

saudável fazem parte do calendário de ações, como: Dia Mundial da Saúde, Dia da Prevenção 

da Hipertensão Ações Comunitárias nas Unidades de Saúde. 

 No município existe o serviço especializado de nutrição na policlínica, no centro de 

saúde do idoso, no núcleo de atenção á diabéticos, no serviço de atenção domiciliar e no 

ambulatório geral do Garcia, na policlínica também se encontra o serviço de alimentação 

especial: Protocolo Clínico para Dispensação de Formulas Alimentares para Portadores de 

Alergia á proteína do leite de vaca (APLV) e Protocolo de Normatização para Dispensação de 

Suplementos Alimentares aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde. Como estratégia de 

incentivo ao aleitamento materno, o município dispõe de um Banco de Leite humano, o qual 

apóia o aleitamento materno exclusivo até seis (6) meses e continuado até dois anos ou mais, 

através dos serviços: atendimento em grupo, atendimento individual, visita domiciliar, coleta 

e distribuição de leite humano e apoio as doadoras e receptoras.    
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 Dentre as principais ações desenvolvidas pela SEMUS estão avaliação antropométrica, 

avaliação bucal, avaliação ocular (Projeto Olhar Brasil), verificação vacinal e educação 

nutricional, visando promoção da segurança alimentar e alimentação saudável.  

O Conselho Municipal de Saúde foi criado a partir da Lei Complementar N° 25, de 19 

de dezembro de 1991. Trata-se de um órgão colegiado, de caráter permanente e deliberativo, 

composto por representantes dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), profissionais de 

saúde, governo e prestadores de serviços. O CMS atua na formulação de estratégias e no 

controle da execução da Política de Saúde no Município de Blumenau, inclusive nos aspectos 

econômicos e financeiros, cujas decisões são homologadas pelo Chefe do Poder Executivo, 

em conformidade com as Leis Orgânicas da Saúde 8080/90 e 8142/90. 
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DIAGNÓSTICO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA SAUDE-

SEMUS 

 

 

 

AÇÕES  ÓRGÃO 

RESPONSÁVEL 

PARCEIROS 

Educação nutricional, visando 

promoção de a segurança 

alimentar e alimentação 

saudável.  

 

 

SEMUS 

 

Realização de palestras de 

educação nutricional – 

Programa Saúde na Escola. 

SEMUS SEMED 

Eventos visando à promoção 

da alimentação saudável junto 

à população. 

SEMUS SEMUDES, SEDEC, SECOM 

SEMED 

Serviço especializado de 

nutrição. 

SEMUS  

Serviço de alimentação 

especial. 

SEMUS  

Banco de leite humano. SEMUS  

Avaliação antropométrica. SEMUS  

Avaliação bucal. SEMUS  

Ampliação da cobertura de 

Estratégia de Saúde da 

Família  

SEMUS MS, Secretaria de estado da Saúde,  

Secretaria de Gestão Governamental, 

CMS 

Verificação vacinal. SEMUS  

Redimensionamento do 

Número de Famílias adscritas, 

nas ESFs e com Saúde Bucal 

SEMUS CMS, Conselhos Locais de Saúde 

Fortalecimento dos serviços SEMUS Secretaria de Gestão Governamental, 
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de fiscalização em Saúde  CMS. 

Ampliação do Horário de 

atendimento de Ambulatório 

Geral até 24 h 

  

Elaboração Coletiva e 

implantação de protocolos 

clínicos e diretrizes 

terapêuticas, padronização de 

rotinas e fluxos em toda rede. 

SEMUS  

Fortalecimento e ampliação 

das ações. e eventos de 

promoção á saúde definidos 

no calendário anual. 

SEMUS MS, SES, SECOM, 

Fortalecimento da política de 

saúde da Mulher e da Política 

da Criança e do Adolescente-

Rede Cegonha e Brasil 

Carinhoso 

SEMUS MS,SES,Hospital Santo Antonio e 

SECOM. 

Fortalecimento do Serviço de 

Atenção Domiciliar 

  

Ampliação da cobertura de 

ações do PSE na rede de 

Atenção Básica 

SEMUS SEMED 

Fortalecimento da rede de 

Atenção a doenças Crônicas 

SEMUS Secretaria de Gestão Governamental 

Fortalecimento da política de 

Alimentação e Nutrição 

SEMUS MS, COMSEA, SEDEC, SEMUDES 

Melhoria da qualidade dos 

dados estatísticos dos 

indicadores de saúde do 

Município 

SEMUS Secretaria de Gestão Governamental 

Fortalecimento das ações do 

SISVAN 

SEMUS CPD 



 

 47 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

         

Áreas da saúde que trabalham para eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde da 

população e de intervir nos problemas decorrentes do meio ambiente, da produção e 

circulação de bens e da prestação de serviços de interesse. A Vigilância Sanitária é 

responsável por promover a prevenção de doenças por meio de estratégias e ações de 

educação e fiscalização. A Epidemiológica tem a finalidade de recomendar e adotar medidas 

de prevenção e controle de doenças e agravos (SEMUS, 2015). A Vigilância Sanitária atua 

permanentemente através de ações práticas na defesa da saúde coletiva, buscando fazer com 

que ao cidadão sejam oferecidos produtos e serviços, públicos ou privados, de qualidade. 

Através de ações educativas e de orientação para os estabelecimentos e de conscientização 

para a população, a Vigilância Sanitária do município de Blumenau está organizada de forma 

a fiscalizar alimentos e produtos, estabelecimentos e produtos de saúde, estabelecimentos de 

ensino e questões relativas a saneamento e zoonoses. Além da estrutura administrativa 

interna. Está estruturada com profissionais de nível superior lotados nesta Gerência, sendo 

três Enfermeiras, dois Farmacêuticos e uma Médica Veterinária concursados. Atualmente há 

uma Médica Veterinária, contratada via processo seletivo público e sumário, em contrato 

temporário, seis Técnicos em Vigilância Sanitária e Saúde Ambiental concursados e um 

Agente de combate às endemias. Grande parte dos profissionais de nível médio concursados 

na função fiscal de vigilância em saúde tem nível superior completo, alguns com 

especialização na área de vigilância sanitária, porém não possuem reconhecimento junto ao 

plano de cargos e salários dos servidores da prefeitura de Blumenau. 

Existem sete agentes administrativos concursados e um estagiário, além do gerente e 

coordenadores, todos concursados. 

Como estratégia está sendo desenvolvida em parceria com a Escola Técnica do SUS a 

formação de Técnicos de Vigilância em Saúde (nova nomenclatura do Técnico em Vigilância 

Sanitária e Saúde Ambiental). 

A ampliação do número de fiscais de nível técnico e superior é urgente, pois o 

crescimento populacional e o surgimento de novas tecnologias e produtos exigem serviços de 

qualidade e em quantidade cada vez maiores. Em não havendo o incremento de novos 

profissionais concursados, algumas das ações deverão ser devolvidas à vigilância sanitária 

estadual, principalmente ações de fiscalização de estabelecimentos de saúde de atenção 

terciária (ações de alta complexidade), por absoluta falta de técnicos capacitados. 
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A renovação e /ou ampliação da frota de veículos, equipamentos e mobiliário devem 

ser previstas, pois há uma demanda cada vez mais crescente das ações da vigilância, bem 

como a aquisição de equipamentos de informática portáteis, para continuidade da implantação 

do sistema informatizado de fiscalização (Tabletes com acesso 3G/4G, computadores, 

impressoras e rede wi-fi interna). 

Faz-se necessária a implantação do Grupo Técnico – GETEC para elaboração de 

normas técnicas especiais específicas da vigilância sanitária e a implantação de programação 

de treinamento, capacitação, formação entre outras atividades inerente a preparação e 

aprimoramento profissional de toda a equipe.   

 As atividades executadas anualmente pela vigilância sanitária no município 

compreendem as ações de fiscalização para licenciamento, estimadas em 4677 ações, ações de 

fiscalização conjunta e investigação em surto de DTA, realizadas conforme demanda, 

atendimento as denúncias do ouvidor SUS e outras demandas, estimado 450 atendimentos, 

realização de 150 palestras para manipuladores de alimentos, 17.000 emissões e revalidação 

de carteiras de saúde, 550 análises de layout, 17.000 consultas médicas, 8.000 serviços de 

orientação e atendimentos ao cidadão e empresas e por fim 08 coletas de PEMQSA.  

 

 DIAGNÓSTICO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA  

 

AÇÕES  ÓRGÃO 

RESPONSÁVEL 

PARCEIROS 

 Fiscalização de 

estabelecimentos relacionados 

à alimentação. 

Gerência de 

vigilância sanitária  

Coordenação de fiscalização e 

produtos 

Blitz no transporte municipal 

e intermunicipal de alimentos 

em conjunto com vários 

órgãos. 

Gerência de 

vigilância sanitária  

Coordenação de fiscalização e 

produtos / LACEN / Diretoria 

Estadual de Vigilância Sanitária / 

Polícia civil e militar / PRF / PRE / 

MP / MAPA / CIDASC / Bombeiros 

Ações de fiscalização, 

investigação, coleta de 

materiais para 

encaminhamento para o 

Gerência de 

vigilância sanitária 

Coordenação de fiscalização e 

produtos / LACEN / Diretoria 

Estadual de Vigilância Sanitária 
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Lacen, acompanhamento da 

empresa e do processo 

investigativo. 

Fiscalização de 

estabelecimentos relacionados 

à alimentação. 

Gerência de 

vigilância sanitária 

Coordenação de fiscalização e 

produtos 

Palestras educativas para 

profissionais que atuam com 

alimentos. 

Gerência de 

vigilância sanitária 

Coordenação de fiscalização e 

produtos 

Consulta médica para 

manipuladores de alimentos. 

Gerência de 

vigilância sanitária 

Coordenação de fiscalização e 

produtos 

Análise de projetos de layout 

de empresas do ramo de 

serviço de alimentação e 

indústria de alimentos. 

Gerência de 

vigilância sanitária 

Coordenação de fiscalização e 

produtos 

Coleta de alimentos para o 

programa estadual de 

monitoramento da qualidade 

sanitária de alimentos. 

Gerência de 

vigilância sanitária 

Coordenação de fiscalização e 

produtos / LACEN / Diretoria 

Estadual de Vigilância Sanitária  

Orientações relacionadas à 

área de alimentos. 

Gerência de 

vigilância sanitária 

Coordenação de fiscalização e 

produtos / LACEN / Diretoria 

Estadual de Vigilância Sanitária  

Emissão de carteira de saúde 

para manipuladores de 

alimentos. 

Gerência de 

vigilância sanitária 

Coordenação de fiscalização e 

produtos 
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PLANO ORÇAMENTÁRIO – PPA SEMUS AÇOES DE SEGURANÇA ALIMENTAR 

DIRETAS E INDIRETAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO RESPONSABILIDADE 

DE EXECUÇÃO 

 

VALOR DAS 

RUBRICAS 

ORÇAMENTÁRIAS 

2168 Piso de Assistência Básica 

– PAB Fixo 

 R$ 35.371.900,00 

2169 Saúde Bucal – PAB R$ 2.482.000,00 

2177 Qualificação/educação na 

Saúde 

R$ 7.100.000,00 

2191 Vigilância Sanitária R$ 5.052.000,00 

2192 Vigilância Epidemiológica R$ 3.670.000,00 

 2178 Implantação de ações e 

serviços de saúde 

R$ 3.290.000,00 

2229 Programa de investimento 

da rede de serviços de 

saúde fundo a fundo 

R$ 4.440.000,00 

2262 Programa melhoria acesso 

e da qualidade – PMA 

R$ 9.090.000,00 

 

2263 

Atenção domiciliar – 

EMAD e Equipes 

multiprofissional de apoio- 

EMAQ 

R$ 5.552.000,00 

Total de investimentos R$ 76.047.900,00 
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SAMAE - Companhia de Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 

 

 A cidade de Blumenau tem o maior índice de coleta e tratamento de esgoto em 

Santa Catarina e ocupa o primeiro lugar no número de novas ligações. A notícia é do Instituto 

Trata Brasil, que divulgou uma pesquisa recente onde avalia o saneamento básico nas 100 

maiores cidades do país. Blumenau ocupa o 65º lugar do ranking. Atualmente, o município 

conta com 31% de cobertura em rede de coleta de esgoto, um trabalho que evidencia a 

preocupação da Administração Municipal em melhorar significativamente a qualidade de vida 

da população. O SAMAE é o órgão público responsável por fiscalizar e avalizar os trabalhos 

de implantação da rede, que é feito pela empresa Odebrecht Ambiental. Segundo a autarquia, 

até janeiro deste ano, o município conta com 170 quilômetros de extensão de rede coletora de 

esgoto instalada. Além disso, Blumenau tem atualmente 17 quilômetros de rede de recalque 

(estações elevatórias). Ao todo, são 15.416 ligações de imóveis à rede na cidade. A 

implantação de redes de esgotos em Blumenau também evidencia uma preocupação em 

melhorar significativamente a qualidade de vida da população. Isso porque elimina o contato 

da população com o esgoto e a poluição de rios, questões fundamentais para a saúde dos 

blumenauenses e para a preservação do meio ambiente. 

 Desde o ano de 2010, quando empresa passou a atuar no município, somente 4,8% 

do total de resíduos de esgoto na cidade era tratado, em 2013 este índice subiu para 30%, 

revelando uma crescente evolução positiva, no que diz respeito a esta problemática no 

município.  

 

SANEAMENTO BÁSICO   

  

 Quanto à coleta de esgoto, até 2010 o município contava com apenas 27,6% dos 

domicílios com rede coletora de esgoto, sendo que 64,6% dos domicílios utilizavam fossa 

séptica e 7,8% com outro tipo de coleta de esgoto ou sem destino adequado de resíduos. A 

coleta de lixo de forma direta era realizada em 97,9% dos domicílios da cidade, 1,9 de 

domicílios com coleta de lixo indireta, e 0,2 sem coleta de lixo (IBGE, 2010). Atualmente 

contamos com duas grandes redes de tratamento de esgoto: (ETE) Garcia, (ETE) Fortaleza. A 

terceira ETE a ser implantada é a Itoupava, que deve ser construída perto da BR-470 para 

atender a extremidade dos bairros da região Norte. A estação está em fase de elaboração de 

projetos, seguindo a urbanização e o adensamento da cidade.  
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Estão previstos grandes investimentos para a infraestrutura da região Norte, o que 

deve aumentar o número de moradores. Por isso, a capacidade de tratamento ainda não foi 

definida. São coletados 45.000.000 litros de esgoto/dia, sendo destes, 14.000.000 litros são 

recuperados e devolvidos ao meio ambiente ao dia. A Odebrecht Ambiental assumiu o 

compromisso de modernizar e ampliar o sistema de esgotamento sanitário de Blumenau, para 

que o município catarinense se torne uma referência em saneamento para o Estado e para o 

Brasil. Entre as ações previstas estão à melhoria da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) 

Garcia, a construção de outras duas estações nos bairros Fortaleza e Itoupava, a construção de 

elevatórias de esgoto, além de investimentos na recuperação e manutenção das redes de 

esgoto existentes. Em Blumenau, a Odebrecht Ambiental atende, em conjunto com o 

SAMAE, aos serviços de água e esgoto na Agência Comercial. O contrato da empresa com a 

Prefeitura do município é de 35 anos e serão investidos cerca de R$ 320 milhões de reais.  Em 

três anos (2010 a 2013) de atuação em Blumenau a Odebrecht Ambiental investiu R$137 

milhões em: 

  Recuperação e Adequação de Estações de Tratamento em Sistemas Isolados; 

  200 km de Redes Coletoras Implantadas; 

  19 Novas Estações Elevatórias de Esgoto; 

  02 Novas Estações de Tratamento de Esgoto (Garcia e Fortaleza); 

  Area Comercial e Operacional. 

 

TRATAMENTO DE ÁGUA E COLETA DE LIXO   

 

 Conforme, a Companhia de Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – 

SAMAE, responsável pela qualidade e regularidade no fornecimento de água e serviços de 

coleta de lixo á população, hoje o município conta com uma estrutura de 02 cooperativas; 10 

núcleos; 50% de cobertura em todos os bairros; 09 caminhões e 01 caminhonete, n18 

contêineres instalados e 16 a serem instalados; aproximadamente. 21 colaboradores 

(motoristas e coletores), 01 galpão (875m²), 01 esteira de triagem, 01 esteira elevatória e 05 

prensas; 01 aterro sanitário; 100% de cobertura urbana e 99,0% de cobertura rural; 

 De acordo com o relatório da qualidade da água de Blumenau/SC (2013), os 

mananciais de abastecimento de água no município são os seguintes: Rio Itajaí Açu que 

abastece as Estações de Tratamento ETA I e ETA II; Ribeirão Garcia: abastece a Estação de 

Tratamento ETA III e Ribeirão (afluente do ribeirão Vila Itoupava) responsável pelo 

abastecimento da Estação de Tratamento ETA IV. O tratamento de água é efetuado pelas 
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estações de tratamento (ETAs), I, II E III do SAMAE é do tipo convencional, ou seja, o 

processo de tratamento passa pelas seguintes etapas: coagulação, floculação, decantação, 

filtração (os filtros contém em seu leito filtrante carvão antracito granulado, areia fina e grossa 

e seixos rolados), desinfecção, fluoretação. A estação de tratamento de água ETA IV possui 

filtro tipo Russo, também denominada convencional.  

 

AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA EMPRESA DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE 

ÁGUA E ESGOTO- SAMAE  

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES  ÓRGÃO RESPONSÁVEL PARCEIROS 

Manutenção das estações de 

tratamento: ETA I, II e III 

SAMAE  

Processo de tratamento da água  SAMAE  

Recuperação e Adequação de 

Estações de Tratamento em Sistemas 

Isolados 

SAMAE  

Ampliação Redes Coletoras  SAMAE  

 Novas Estações Elevatórias de 

Esgoto 

SAMAE  

Implantação novas Estações de 

Tratamento de Esgoto (Garcia e 

Fortaleza) 

SAMAE  

Sistema de coleta seletiva SAMAE  

Sistema de coleta lixo comum SAMAE  

Incentivo a organizações 

associativas de catadores de material 

reciclado 

SAMAE  
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PLANO ORÇAMENTÁRIO – PPA SAMAE AÇOES DE SEGURANÇA ALIMENTAR 

DIRETAS E INDIRETAS 

 

 

AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO RESPONSABILIDADE 

DE EXECUÇÃO 

 

VALOR DAS 

RUBRICAS 

ORÇAMENTÁRIAS  

1058 Ampliação do sistema de 

abastecimento/tratamento de 

água  

SAMAE 

Diretoria Técnica 

R$ 2.320.500,00 

2211 Manutenção das atividades de 

projetos 

R$ 10.793.100,00 

1055 Ampliação do sistema de 

resíduo 

SAMAE 

Diretoria de Operações 

R$ 9.085.900,00 

2208 Manutenção das atividades 

coleta/tratamento e destinação 

final 

R$ 107.900.700,00 

1056 Ampliação do sistema de 

tratamento de esgoto 

R$ 19.181.300,00 

2209 Manutenção do sistema de 

tratamento de esgoto 

R$ 2.320.500,00 

 

1057 

Ampliação do sistema de 

abastecimento /tratamento de 

água 

R$ 59.480.500,00 

2210 Manutenção do sistema de 

abastecimento de água 

R$ 154.509.400,00 

1061 Execução de obras de 

saneamento básico 

SAMAE  

Fundo Municipal de 

Saneamento 

R$ 897.000,00 

 

2230 

Execução de 

ações/manutenção de 

saneamento básico 

R$ 711.800,00 

Total de investimentos  R$ 367.200.700,00 
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R$ 711.800,00 

Total de investimentos  R$ 367.200.700,00 
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 Concluímos com o presente diagnóstico que, o município de Blumenau realiza ações 

de Segurança Alimentar e Nutricional. Sendo que essas se desdobram em diretas e indiretas, 

distribuída no orçamento anual das respectivas secretarias, conforme lei orçamentária nº 

8060/2014. Sendo que o valor estimado do orçamento do município para 2015 de fixa despesa 

é R$ 2.384.941.000,00 (Dois bilhões, trezentos e vinte milhões e novecentos e quarenta e um 

mil reais) sendo que deste, em ações diretas e indiretas de SAN é R$ 550.904.500,00 

(Quinhentos e cinqüenta milhões e novecentos e quatro mil reais).  

 A Câmara Técnica no desenvolvimento da metodologia de coleta de dados do 

diagnóstico propiciou espaços em suas reuniões para que as secretarias apresentassem suas 

ações e descrevesse seus processos de trabalho, suas potencialidades e suas dificuldades. 

Consideramos que esses momentos já propiciaram a vivência na prática da intersetorialidade, 

sendo que, destacamos a realização da Semana de Segurança Alimentar e Nutricional que 

2014 e 2015, foram desenvolvidas com planejamento da mesma, sendo realizado em reuniões 

da Câmara Técnica. Também conseguimos vivenciar relatos de técnicos que descreveram o 

quanto aprenderam sobre as ações do município. Em avaliação consideramos que o município 

tem um expressivo valor destinado a Segurança Alimentar sendo estas ações diretas e 

indiretas e o montante final apresentado no orçamento, na ordem de R$ 550.904.500,00. 
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CAPÍTULO 2 

 

 DESAFIOS DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL E PROPOSTAS DAS CONFERENCIAS DE SAN  

 

 

 

Para que os objetivos metas e ações elencadas neste I Plano Municipal de Segurança 

Alimentar e Nutricional (PLAMSAN), se tornem efetivas, é primordial o enfrentamento e a 

superação de desafios que ameaçam a realização do Direito Humano á Alimentação 

Adequada (DHAA) e a soberania alimentar da população Blumenauense.  

Os desafios identificados e aqui apresentados são resultado de um amplo debate 

realizado no âmbito do governo e com sociedade civil, organizada no Conselho Municipal de 

Segurança Alimentar e Nutricional (COMSEA), com a intenção de explicitar as agendas 

públicas centrais da Segurança Alimentar e Nutricional, definindo as grandes prioridades a 

serem acompanhadas mais sistematicamente no período de vigência deste Plano.  

O desafio de conquistar a intersetorialidade trouxe consigo um primeiro dado: 

Necessidade de aprofundar o conceito de SAN e perceber a ação como sendo de segurança 

alimentar. Analisar a ação gera inúmeros desafios que dependem não só de bancos de dados 

e/ou instituições, ainda é preciso articular pessoas e vencer as barreiras hierárquicas e 

burocráticas. Trata-se de um desafio constante e diário, pautado na eficiência e 

disponibilidade do trabalho de cada um dos envolvidos na construção deste Plano e assim o 

será ao longo de sua execução.  

. 

AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E INCLUSÃO PRODUTIVA 

 

Um grande desafio no fortalecimento da agricultura familiar no município, atualmente, 

diz respeito á meta de atingir 30% no mínimo de alimentos, fornecidos a merenda escolar, 

oriundos da agricultura familiar, fato que se deve á terceirização do serviço de alimentação 

escolar, dificultando o processo de aquisição destes alimentos.  

 Outro desafio está relacionado á comercialização de produtos agropecuários e 

hortifrutigranjeiros. Verifica-se a necessidade de ampliar os pontos de feiras livres no 

município, além de garantir que o projeto de reforma e ampliação do Mercado Público seja 

executado. As adaptações visando á melhoria no sistema, certificação de selos de qualidade 

pela vigilância sanitária. Para os agricultores familiares é imprescindível a expansão da 



 

 58 

comercialização de produtos agroecológicos, ressaltando a importância da  atuação do poder 

público, ao considerar o comprometimento da administração municipal no equilíbrio dos 

setores produtivos, indicando o potencial para viabilizar o planejamento municipal integrado, 

conforme a capacidade das sociedades locais em se organizarem eficiente e economicamente 

no uso dos recursos naturais e da força de trabalho familiar. 

 

 

EDUCAÇÃO  

 

  

O PNAE (Programa de Alimentação Escolar) constitui uma das ações mais fortemente 

atuantes na garantia do direito humano á alimentação adequada e saudável nos âmbitos 

federal, estadual e municipal.   

Muitos desafios estão atrelados á execução do programa no município. O primeiro 

deles está ligado ao longo tempo necessário á execução dos processos licitatórios. Há 

necessidade de tornar os procedimentos menos burocráticos, acelerando a execução dos 

processos. O segundo desafio está relacionado ao apoio e fomento á aquisição de alimentos 

provenientes da agricultura familiar. Este ponto leva á outros dois desafios que são, de um 

lado, a pouca organização destes agricultores em cooperativas e/ou associações, bem como o 

cadastramento destes, em um cadastro único o que facilitaria a identificação e acesso aos 

mesmos e, de outro lado, o problema dos processos de terceirização da alimentação escolar. 

Isso implica no fortalecimento da supervisão, o monitoramento e a garantia de qualidade nos 

processos de compra e entrega dos gêneros alimentícios destinados á merenda escolar, assim 

como tornar mais atuante a fiscalização da execução do programa pela empresa terceirizada 

através do CAE (Conselho Alimentação Escolar), garantindo a qualidade da alimentação 

ofertada.    

Entre outros aspectos, ressalta-se também a importância da temática da Educação 

Alimentar e Nutricional no currículo escolar. Além disso, as ações de Educação Alimentar e 

Nutricional, fazem parte do contexto da realização do Direito Humano à Alimentação 

Adequada e da garantia da Segurança Alimentar e Nutricional, tornado necessária á prática 

intersetorial e multiprofissional entre as diversas autarquias do poder público, no sentido de 

promover a execução de uma política consistente, permanente e contínua na realização do 

DHAA, que colabore para a aprendizagem, o estado de saúde do escolar e a qualidade de vida 

do indivíduo. 
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SAÚDE  

 

 

O primeiro desafio apontado pelo setor, diz respeito à Organização e Implantação da 

Linha de Cuidado do sobrepeso e Obesidade na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com 

Doenças Crônicas.  As ações de EAN devem levar em consideração o conceito ampliado de 

saúde, em todos os níveis de atenção do Sistema Único de Saúde. Junto a este conceito, fica o 

desafio do desenvolvimento de propostas educativas em alimentação e nutrição mais 

adequadas ao diagnóstico nutricional de sobrepeso e obesidade verificado na maioria das 

pessoas atendidas pelo serviço de saúde pública deste município.  

Outro ponto é realizar o levantamento detalhado do quadro nutricional em Blumenau 

de toda a população, que também está ligado a outro desafio que é oferecer o serviço de 

nutrição regional com uma nutricionista em cada ambulatório.  

A implementação do NUTRISUS configura-se como outro importante desafio a ser 

enfrentado. O NUTRISUS - fortificação da alimentação infantil com micronutrientes, que 

consiste na adição direta de nutrientes em pó aos alimentos. Esta estratégia visa potencializar 

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

minerais na infância, estabelecido pela Ação Brasil Carinhoso, componente do Plano Brasil 

Sem Miséria, do Ministério da Saúde. 

Sobre a elaboração do Protocolo de Atendimento Nutricional, o desafio está na 

padronização dos mesmos em todos os ambulatórios.  

 

ASSISTENCIA SOCIAL 

 

O grande desafio para a Secretaria de Desenvolvimento Social - SEMUDES é de 

fortalecer os equipamentos de SAN, através de ações intersetoriais, elaborando um fluxo de 

trabalho que qualifique as atividades da gerência de segurança alimentar e nutricional. 

Outra questão levantada como desafio refere-se à renda alimentação lançado na X 

Conferência Municipal de Assistência Social, denominado como cartão BLUSUAS.  Este 

benefício eventual provisório será repassado às famílias que se encontram em situação 

vulnerabilidade social e de insegurança alimentar e nutricional, sendo necessária a avaliação 

socioeconômica do profissional de Serviço Social que prestam atendimento às famílias, nos 

Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centros de Referência Especializada 

de Assistência Social (CREAS).  Buscando romper com o mero repasse deste beneficio, e 

atrelar como condicionalidade à participação em oficinas de Segurança alimentar e 
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nutricional, em que, as famílias receberão informações nutricional e orientações sobre 

técnicas de aproveitamento de alimentos realizada pelo profissional de nutrição com a 

finalidade de estimular a compra de gêneros alimentícios mais saudáveis. 

Outro grande desafio da política de assistência social é a questão de desastre natural no 

município de Blumenau em decorrência das chuvas. Apesar de a secretaria possuir um plano 

de contingência com diretrizes e atribuições definidas, sendo uma delas o abastecimento dos 

abrigos com mantimentos para suprir as necessidades básicas das famílias alojadas, os 

referidos acontecimentos podem afetar gravemente o Direito Humano Alimentação Adequada 

– DHAA, no que diz respeito à produção, transporte, armazenamento, preparação e acesso aos 

alimentos, sendo necessário, o aprimoramento constante desse processo, possibilitando 

inclusive o acompanhamento de nutricionista nesses momentos de emergência e calamidade 

pública. 

 

 

AS CONFERÊNCIAS 2007, 2011, 2015 

 

As conferências são as estâncias de participação, nas quais é possível vivenciar a 

democracia participativa. Sendo que a Política de SAN conquistou nas ultimas décadas 

avanços e significativo marcos legais, porém efetivamente ainda há muito a ser conquistado. 

O presente Plano resgata as propostas das três conferências que Blumenau já 

desenvolveu. 
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PROPOSTAS ANO DA 

CONFERÊNCIA 

Garantir a elaboração de pesquisa de satisfação junto à rede escolar para 

reavaliar o processo de terceirização da merenda escolar em Blumenau. 

2011 

Criar ou aprimorar programas de educação nutricional, visando caráter 

preventivo (qualidade, quantidade e avaliação dos alimentos – rótulos. 

2007 

Garantir que a compra de alimentos pelo Poder Público, para abastecer os 

mercados institucionais, seja do pequeno agricultor da região que 

produza alimentos agro-ecológicos. 

2007 e 2011  

Contratar mais profissionais nutricionistas para atenderem e orientarem 

as famílias nos ambulatórios gerais do município. 

2007 

Garantir às famílias que apresentam distúrbios alimentares o atendimento 

intersetorial, encaminhamentos para solucionar os problemas que os 

levam a insegurança alimentar 

2007 e 2011 

Fiscalizar os restaurantes, padarias, confeitarias e similares, quanto à 

higiene, qualidade, uso de produtos químicos, sais e temperos, produtos 

prejudiciais à saúde da população 

2007 

Garantir através de política de Estado o direito humano a alimentação 

adequada com a valorização da diversidade, equidade, descentralização e 

intersetorialidade. 

2007 

Construir uma Política de Estado que torne o alimento agroecológicos 

produzido mais acessível à população. 

2007 

Cumprir a obrigatoriedade de educação e conscientização alimentar como 

tema transversal no ensino fundamental, prevista nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCN 

2007 e 2011 

Garantir a Reforma Agrária 2007 

Priorizar a agricultura familiar com previsão de dotação orçamentária 

correspondente. 

2007 

Declarar a água enquanto um direito natural e bem público de domínio do 

Estado, onde o domínio seja intransferível. 

2007 

Garantir a elaboração de pesquisa de satisfação junto à rede escolar para 2007 
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reavaliar o processo de terceirização da merenda escolar em Blumenau 

Pesquisar legislação e experiências em educação alimentar existentes no 

País buscando a construção de uma proposta para Blumenau. 

2007 

Pesquisar legislação e experiências em educação alimentar existentes no 

País buscando a construção de uma proposta para Blumenau. 

2007 

Coibir a produção e a comercialização de grãos transgênicos e garantir a 

identificação obrigatória dos produtos que contenham transgênicos, bem 

como, garantia de condições de fiscalização 

2007 

Aperfeiçoar o acompanhamento da produção e circulação/oferta dos 

produtos, inclusive nas feiras/restaurantes/escolas 

2007 

Elaborar o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de 

Blumenau, a partir do perfil da segurança alimentar e nutricional e o 

diagnóstico da insegurança alimentar. 

2011 e 2015 

Articular a intervenção do COMSEA com os demais conselhos setoriais, 

criando um espaço de debate, com o intuito de unificar discussões 

relativas à política de segurança alimentar e nutricional no município. 

2011 

Conhecer e dar publicidade às experiências de segurança alimentar de 

organizações da sociedade civil, como a Pastoral da Criança, as 

Associações de Moradores e Amigos da Escola, entre outras, 

promovendo espaços de formação e capacitação. 

2011 

Divulgar as ações do COMSEA por meio de campanhas educativas, 

materiais de divulgação e outros, através da parceria com órgãos de 

publicidade local. 

2011 

Promover campanhas educativas sobre Educação Alimentar, tendo como 

um dos focos o combate ao desperdício. 

2011 

Formar e capacitar pessoas para atuarem nos espaços institucionais de 

políticas de segurança alimentar e nutricional (programas e conselho). 

2011 

Desenvolver projetos para incentivar a utilização dos terrenos ociosos e o 

aproveitamento destes espaços para geração de trabalho e renda, tanto 

para agricultura familiar e urbana como para outros empreendimentos 

populares, criando uma unidade didática de produção de alimentos. 

2011 

Construir uma Política de Estado, com dotação orçamentária priorizando 

a agricultura familiar, tornando os alimentos agro-ecológicos produzidos 

2011 
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mais acessíveis à população. 

Incentivar a valorização da agricultura nos espaços escolares através de 

hortas, possibilitando o acesso a terra para o plantio de alimentos agro-

ecológicos. 

2011 

03 - Coibir a produção e a comercialização de grãos transgênicos 

garantindo a identificação obrigatória dos produtos, bem como, a garantia 

de condições de fiscalização. 

2011 

 04 - Priorizar que o abastecimento de alimentos para o mercado 

institucional seja feito através da Agricultura Familiar e dos 

Empreendimentos Solidários Urbanos e Rurais, garantindo o pagamento 

mínimo do custo dos estoques reguladores, ao pequeno e médio 

agricultor pelo Governo. 

2011 

05 - Incentivar a valorização da agricultura nos espaços escolares, através 

de hortas, possibilitando o manuseio da terra para o plantio de alimentos 

agro ecológicos.  

2011 

06 - Transformar o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA em 

Política Pública de Ação Continuada. 

2011 e 2015 

07 - Promover nas escolas públicas de ensino médio a qualificação 

profissional na área de agricultura, através de cursos técnicos 

contribuindo para inserção no mercado de trabalho.  

2011 

08 - Incluir nos currículos de nível médio a disciplina 

Empreendedorismo, Cooperativismo e Economia Solidária. 

 

2011 

09 - Propor alterações na legislação vigente do Cooperativismo no que 

tange a cooperativas populares, adequando-a as necessidades dos 

pequenos empreendimentos. 

2011 

10 - Criar Políticas Públicas pautadas nas perspectivas da economia 

solidária através de redes intersetoriais que possibilitem a execução de 

oficinas populares, com foco na educação alimentar e nutricional, 

promovendo serviços descentralizados em espaços públicos e privados. 

2011 

Ampliar a divulgação do conceito de alimentação saudável (por meio de 

cartilhas, fóruns, palestras, turismo pedagógico em propriedades rurais, 

entre outros) através de políticas públicas e da sociedade civil e em 

2015 
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detrimento à publicidade de produtos industrializados e dietas da moda. 

Ampliar a divulgação do conceito de alimentação saudável (por meio de 

cartilhas, fóruns, palestras, turismo pedagógico em propriedades rurais, 

entre outros) através de políticas públicas e da sociedade civil e em 

detrimento à publicidade de produtos industrializados e dietas da moda 

2015 

Criar, junto às instâncias de fiscalização de alimentos, uma legislação 

especializada destinada aos produtos artesanais da agricultura familiar 

com o objetivo de aperfeiçoar o processo de produção e comercialização 

desses produtos e consequentemente ampliarem a rede de produtores. 

2015 

Programar e garantir capacitações permanentes por parte do Estado aos 

profissionais e produtores envolvidos nas Políticas de Segurança 

Alimentar e Nutricionais desde o campo até a mesa. 

2015 

Criar uma política nacional de facilitação do acesso do produtor da 

agricultura familiar a sementes e insumos de produção agroecológica 

2015 

Criar uma política nacional de facilitação do acesso do produtor da 

agricultura familiar a sementes e insumos de produção agroecológica 

2015 

Regulamentar a publicidade, comercialização e rotulagem para alimentos 

destinados ao público infantil (animação, brinde, personagem mirim). 

2015 

Criar os CONSEAS municipais no âmbito da Associação dos Municípios 

do Médio Vale do Itajaí - AMMVI. 

Estratégias sugeridas: 

- Sensibilização, divulgação e capacitação da sociedade civil prévia sobre 

a função e objetivo do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 

Nutricional - COMSEA;  

- Aproveitar os colegiados da AMMVI para elaborar proposta de 

implementação dos COMSEAS 

2015 

Criar um Fórum Regional para discussões, implementação e apoio 

técnico da Política de Segurança Alimentar e Nutricional sustentável. 

Nível da Proposta: Regional. 

2015 

Promover fortalecimento da agricultura familiar por meio de subsídios, 

no fornecimento de produtos a serviços de setores sociais e mercados 

institucionais (PNAE, PAA). 

2015 

Incentivar a produção agroecológica e espaços de comercialização com 2015 
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ênfase nos produtos tradicionais. 

Realizar espaços de discussões intersetoriais (fóruns, conferências ou 

seminários) visando à criação e fortalecimento dos conselhos de 

segurança alimentar e nutricional, nos municípios, em caráter de 

urgência. 

2015 

Garantir na forma da lei o Direito Humano a Alimentação Adequada – 

DHAA vinculando a adesão dos municípios ao SISAN com o 

cofinanciamento desta política. 

2015 

Elaborar, implantar e monitorar os planos municipais intersetoriais de 

segurança alimentar e nutricional. 

 

2015 
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CAPITULO 03 

 

DIRETRIZES DO PLAMSAN BLUMENAU 

 

Com base no diagnostico e em análise dos desafios apontados, o presente plano vem 

propor a política de SAN a ser desenvolvida no município até 2019, através das seguintes 

diretrizes: Promoção do acesso à alimentação adequada e saudável com prioridade para as 

famílias e pessoas em insegurança alimentar e nutricional, promoção do abastecimento e 

estruturação de sistemas descentralizados, de base sustentável de produção, processamento e 

distribuição de alimentos; ampliar processos de educação alimentar e nutricional com enfoque 

intersetorial; promoção do acesso universal à água de qualidade para o consumo humano e 

produção de alimentos e consolidação do SISAN em Blumenau. 

As diretrizes foram definidas intersetorialmente com base no diagnostico das ações e 

na analise dos técnicos que compõem a CAISAN-BL.  

Sendo nas diretrizes que nos referendando ações que já acontece e precisamos 

continuar fazendo bem como o que o diagnostico apontou como uma necessidade deverá ser 

implantada. 

 

 

 

DIRETRIZ 1 – PROMOÇÃO DO ACESSO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E 

SAUDÁVEL COM PRIORIDADE PARA AS FAMÍLIAS E PESSOAS EM 

INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. 

 

 

OBJETIVO 1 – Ampliar as condições de acesso à alimentação adequada e saudável das 

famílias mais vulneráveis.  

  

METAS PRIORITÁRIAS 2015/2019 

 

 Diagnóstico populacional das famílias em situação de Insegurança Alimentar e 

Nutricional em Blumenau.  

 Ampliar programas, serviços e projetos de segurança alimentar. 
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AÇÕES RESPONSÁVEIS PARCEIROS PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

Mapear a população em 

insegurança alimentar e 

nutricional do município. 

SEMUDES, SEMUS 

 

SEMED Médio prazo 

Implantar 

projetos/programas que 

atendam de forma integral 

a situação das famílias 

apontadas com insegurança 

alimentar. 

SEMUDES, SEMUS, 

SEMED 

 

Sociedade Civil, 

COMSEA, CAE 

Médio prazo 

Facilitar o processo de 

doação de leite materno. 

SEMUS Hospitais Contínuo 

Ampliar o acesso dos 

lactentes ao leite humano 

nos hospitais do município 

SEMUS Hospitais Contínuo 

 

 

OBJETIVO 2 – Fortalecer e articular programas, projetos e ações que viabilizem o acesso 

universal à alimentação adequada e saudável.  

 

METAS PRIORITÁRIAS 2015/2019 

 

 Ampliar os programas de alimentação e nutrição do município, com equipe 

técnicas de referência de acordo com a legislação vigente.  

 Garantir uma alimentação escolar de qualidade visando à segurança alimentar e 

nutricional dos alunos.  

 Garantir a segurança alimentar para as famílias em vulnerabilidade através de 

programas de transferência de renda municipal, estadual e federal.  

 

AÇÕES RESPONSÁVEIS PARCEIROS PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

Contratar número SEMED, SEMUS CRN-10 Curto prazo 
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adequado de 

profissionais de 

nutrição conforme 

Resolução CFN nº 

380/2005 do 

Conselho Federal de 

Nutricionistas. 

Cumprir o percentual 

destinado a aquisição 

de alimentos para o 

PNAE em gêneros da 

agricultura familiar, 

conforme lei nº 23 de 

17 de junho de 2013.  

SEMED Desenvolvimento 

Rural 

Médio prazo 

Garantir o 

atendimento 

adequado da 

alimentação escolar 

aos alunos com 

necessidades 

nutricionais 

específicas (diabetes, 

hipertensão, celíacos, 

fenilcetonúria, 

intolerâncias, 

alergias...). 

SEMED SEMUS Curto prazo 

Garantir a elaboração 

e execução de 

cardápios da 

merenda escolar de 

qualidade que 

atendem as 

necessidades 

SEMED CAE Contínuo 
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nutricionais dos 

alunos. 

Incentivar a 

produção de hortas 

escolares de base 

agroecológicas. 

SEMED SEDEC Médio prazo 

Instituir um processo 

permanente de 

avaliação do estado 

nutricional nos 

Centros de Educação 

Infantil, Unidades 

Escolares.  

SEMED SEMUS Médio prazo 

Fortalecimento do 

Programa de 

Alimentação do 

Trabalhador (PAT) 

no município de 

Blumenau. 

Delegacia do 

trabalho 

 Médio prazo 

Fortalecer o 

Programa de 

transferência de 

renda Municipal- 

BLUSUAS. 

SEMUDES CMAS Curto prazo 

Realizar adequações 

estruturais dos 

equipamentos em 

SAN. 

SEMUDES CEASA, Gov 

Estadual, Secretaria 

de obras 

Curto prazo 

Ampliar quadro de 

servidores nos 

equipamentos em 

SAN. 

SEMUDES  Curto prazo 

Garantir o SEMUDES Conselho Curto prazo 
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funcionamento dos 

equipamentos de 

SAN no município 

(Banco de Alimentos 

e Cozinha 

Comunitária). 

Comunitário 

Ampliar o número de 

equipamentos do 

SAN. 

SEMUDES Gov federal Longo prazo 

Planejar, coordenar e 

supervisionar as 

UANs PÚBLICAS. 

SEMED, SEMUDES  Médio prazo 

Ajustar as 

instalações, fluxos, 

número de 

equipamentos e 

utensílios e 

profissionais das 

UANs de instituições 

assistenciais e 

educacionais 

conforme as normas 

previstas em lei. 

SEMED E 

SEMUDES 

 Médio prazo 
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DIRETRIZ 2 - PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DE 

SISTEMAS DESCENTRALIZADOS, DE BASE SUSTENTÁVEL DE PRODUÇÃO, 

PROCESSAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS. 

 

 

OBJETIVO 1 - Fomentar a produção e o desenvolvimento com sustentabilidade rural da 

agricultura familiar, considerando os hábitos culturais de suas etnias.  

 

METAS PRIORITÁRIAS 2015/2019 

 

 Melhorar a produtividade agrícola nas propriedades rurais de agricultores familiares;   

 Estimular o processamento e a comercialização dos produtos da agroindústria;   

 Implantação de projetos estruturantes envolvendo grupo de famílias de agricultores;  

 

AÇÕES ÓRGÃO 

RESPONSÁVEL 

PARCEIROS PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

Ampliação do Programa Terra Boa, com 

distribuição de calcário, atendendo 

famílias de agricultores, através do 

programa através de programas de rádio e 

ou outros meios existentes na EPAGRI. 

SEDEC EPAGRI Contínuo  

Criar banco de sementes crioulas no horto 

municipal. 

SEDEC EPAGRI; 

FURB 

Longo prazo 

 

Troca e distribuição de sementes crioulas 

dentro de uma perspectiva de resgate 

cultural.  

SEDEC EPAGRI; 

FURB 

Contínuo 

Promover eventos para divulgação das 

novas tecnologias, visando á melhoria da 

produtividade agrícola. 

SEDEC EPAGRI; 

FURB 

Médio prazo 

Incentivar o acesso aos recursos e 

investimentos para agricultores familiares 

através do PRONAF; e também do 

SEDEC EPAGRI Contínuo  
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programa Juro Zero 

Agricultura/Piscicultura.  

Desenvolver plano de negócio de cada 

família e do empreendimento coletivo 

para beneficiamento e comercialização 

dos produtos oriundos dos associados.  

SEDEC EPAGRI Médio prazo 

Realização de evento (feiras, exposições) 

sobre o tema agronegócio no Parque Vila 

Germânica.  

SEDEC EPAGRI Médio prazo 

Aprovação e contratação de projetos de 

investimento do Pronaf aos agricultores 

familiares pelo Banco do Brasil e 

Cooperativas de Crédito e pagamento dos 

juros de SAR. 

SEDEC EPAGRI Contínuo 

Criação e regulamentação da Lei da 

Agricultura Familiar. 

SEDEC EPAGRI Longo prazo 

Reativação de grupos organizados para 

gestão de projetos coletivos relacionados á 

agricultura. 

SEDEC EPAGRI Médio prazo 

Realização de encontros, reuniões de 

orientação e visitas de monitoramento na 

criação das redes de cooperação. 

SEDEC EPAGRI Médio prazo 

Estabelecer instrumentais de avaliação e 

métodos para garantir o monitoramento da 

cadeia produtiva. 

CIDASC ANVISA Contínuo 

Contratação de maior número de 

veterinários para inspeção.  

CIDASC ANVISA Longo prazo 

Realizar inspeção sanitária em 

estabelecimentos.  

Vigilância 

Sanitária 

CIDASC Contínuo 

Realizar educação sanitária com 

proprietários de estabelecimentos e RT´s. 

Vigilância 

Sanitária  

CIDASC Médio prazo 

Incluir gradativamente o monitoramento 

da cadeia produtiva e rastreabilidade de 

SEDEC CIDASC/ 

ANVISA. 

Longo prazo 
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OBJETIVO 2 - Organização de agricultores familiares e Comunidades Tradicionais, 

visando sucessão rural. 

 

METAS PRIORITÁRIAS 2015/2019 

 

 Fortalecer as organizações de agricultores familiares e Comunidades Tradicionais, 

incentivando a criação de redes de cooperação a partir das associações e cooperativas.  

 

 

alimentos produzidos com agrotóxicos e 

organismos geneticamente modificados.  

Elaboração de Manual operativo e cartilha 

de orientação das normas sanitárias.  

Vigilância 

Sanitária  

CIDASC Curto prazo 

Estímulo aos piscicultores para 

comercialização de seus produtos junto 

aos programas institucionais.  

SEDEC EPAGRI Longo prazo 

Ampliar a variedade de cultivares na 

região.  

SEDEC EPAGRI Longo prazo 

Promoção da produção de produtos 

agroecológicos. 

SEDEC EPAGRI Médio prazo 

AÇÕES ÓRGÃO 

RESPONSÁVEL 

PARCEIROS PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

Divulgação e ampliação do 

Programa Jovem Rural da 

EPAGRI.  

SEDEC EPAGRI       Contínuo 

Criar rede para expansão da 

internet e telefonia móvel 

nas áreas rurais do 

município. 

SEDEC EPAGRI Longo prazo 

Capacitação dos jovens SEDEC EPAGRI Médio prazo 
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vinculados ao Juventude 

Rural da EPAGRI. 

Aquisição de kits de 

informática (computadores, 

impressoras e outros) 

SEDEC EPAGRI Longo prazo 

Aberturas concurso público 

para adequação do número 

de nutricionistas, assistentes 

sociais, agrônomos, e 

demais profissionais 

necessários para atuarem na 

gestão das políticas públicas 

relacionadas á SAN. 

SEDEC SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

Longo prazo 

Capacitar jovens para o 

empreendedorismo rural. 

SEDEC EPAGRI Médio prazo 

Fomentar o acesso do jovem 

ao programa Juventude 

Rural da EPAGRI, com a 

aquisição de kits de 

informática (computadores, 

impressoras e outros).   

SEDEC EPAGRI Longo prazo 

Criar cadastro único de 

agricultores familiares com 

perfil para produção para 

comercialização.  

SEDEC EPAGRI Médio prazo 

Orientação para a população 

através de folders, cartilhas, 

sobre a importância do 

consumo de alimentos 

agroecológicos, para que 

estes priorizem estes no 

momento da compra. 

SEDEC EPAGRI Médio prazo 

Realização de Capacitação SEDEC EPAGRI, SEMUDES Médio prazo 
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dos agricultores familiares 

sobre boas práticas de 

higiene desde a produção 

até a comercialização dos 

alimentos e ás normas de 

produção animal e vegetal. 

CIDASC 

Promoção das ações para 

legalização de pequenas 

unidades produtoras de 

alimentos no município. 

SEDEC EPAGRI Médio prazo 

Promoção da produção de 

produtos agroecológicos 

SEDEC EPAGRI Longo prazo 

Conscientização sobre a 

utilização correta de 

agrotóxicos 

SEDEC EPAGRI  

Longo prazo 

Incentivar o acesso aos 

programas PNAE, PAA, 

REDECOOPER, feiras, 

sacolões e outros mercados 

locais. 

SEDEC EPAGRI Médio prazo 

Ampliar a adesão aos 

programas PNAE, PAA, 

REDECOOPER, feiras, 

sacolões e outros mercados 

locais. 

SEDEC EPAGRI Longo prazo 

Identificar famílias rurais 

com potencial para atender 

os programas; 

SEDEC EPAGRI Contínuo 

Promover assistência 

técnica e extensão rural para 

estas famílias beneficiadas; 

SEDEC EPAGRI Contínuo  

Identificar e promover o 

consumo dos produtos 

SEDEC EPAGRI, 

SEMUDES, SEMED 

Longo prazo 
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regionais tradicionais. 

Implantar um Programa 

Municipal de Aquisição de 

Alimentos da Agricultura 

Familiar – PAA Municipal. 

SEDEC  Longo prazo 

Implantar as hortas 

comunitárias com objetivo 

de aperfeiçoar espaços 

urbanos e resgatar hábitos 

culturais de segurança 

alimentar.  

SEDEC EPAGRI Contínuo 

Inserir as feiras 

comunitárias como 

equipamentos de SAN, 

facilitando a 

comercialização de produtos 

orgânicos, disponibilizando 

espaços e condições para 

escoamento da produção 

agroecológica da agricultura 

familiar, agricultura urbana 

e Periurbana e hortas 

comunitária.  

SEDEC   

 

 

 

 

 

Longo prazo 

Manutenção do horto 

florestal  

SEDEC EPAGRI Contínuo 

Manutenção da patrulha 

mecanizada  

SEDEC EPAGRI Contínuo 

Serviços de Clínica 

Veterinária/Inseminação 

Artificial 

SEDEC CIDASC Contínuo 

Implantação de 03 sacolões  SEDEC  Médio prazo 

Conscientização sobre a 

utilização correta de 

SEDEC EPAGRI Longo prazo 
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OBJETIVO 3 – Promover as regulamentações, adequações e aplicações das legislações 

municipais que dizem respeito ao DHAA. 

 

 

agrotóxicos 

Incentivar o produtor rural a 

participar de programas de 

fomento a agricultura 

familiar. 

SEDEC EPAGRI Longo prazo 

AÇÕES ÓRGÃO 

RESPONSÁVEL 

PARCEIROS PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

Classificar o risco dos 

alimentos produzidos para 

regularização das atividades 

dos empreendimentos; 

VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA 

CIDASC Médio prazo 

Padronizar os procedimentos 

para obtenção do alvará 

sanitário pelos 

empreendimentos; 

VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA 

 Contínuo  

Padronizar os procedimentos 

de fiscalização dos 

empreendimentos para nortear 

as ações dos fiscais da 

Vigilância Sanitária 

municipal;   

VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA 

 Longo prazo 

Fomentar apoio técnico, 

capacitação, orientação em 

relação à rotulagem dos 

alimentos.  

VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA 

ANVISA Médio prazo 
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DIRETRIZ 3 – AMPLIAR PROCESSOS DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL COM ENFOQUE INTERSETORIAL. 

 

 

OBJETIVO 1 – Promover ações de Educação Alimentar e Nutricional por meio de 

programas, projetos e serviços das Políticas Públicas de Saúde e Assistência Social com 

enfoque intersetorial. 

 

METAS PRIORITÁRIAS 2015/2019 

 

 Estabelecer processos permanentes de EAN nas políticas interssetoriais de SAN. 

 Implementar, multiplicar e monitorar programas e estratégias desenvolvidas na 

Atenção Básica focadas na melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e 

coletividade em Blumenau. 

 

 

AÇÕES  ÓRGÃO 

RESPONSÁVEL 

PARCEIROS PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

Incentivar e apoiar 

o aleitamento 

materno exclusivo 

até os seis meses de 

idade e continuado 

até dois anos de 

idade ou mais e a 

doação ao banco de 

leite. 

SEMUS 

 

Hospitais Contínuo 

Qualificar 

profissionais para 

atuação no banco 

de leite humano. 

SEMUS  Curto prazo 
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Intensificar as 

atividades para 

reforçar e 

incentivar a 

promoção da 

Alimentação 

Saudável para todos 

os ciclos de vida no 

âmbito do SUS e 

SUAS. 

SEMUS e 

SEMUDES 

SEMED e SEDEC Médio prazo 

Criar projetos 

permanentes de 

EAN ministrados 

por nutricionistas 

nos equipamentos 

de assistência 

social, com foco 

nas famílias que 

recebem o cartão 

BluSuas e Bolsa 

Família. 

SEMUDES SEMUS, SEMED, 

SEDEC e IES. 

Curto prazo 

Organização e 

implantação da 

Linha de Cuidado 

do Sobrepeso e 

Obesidade na rede 

de atenção à saúde 

das pessoas com 

doenças crônicas. 

SEMUS IES. Curto prazo 

Instituir cardápios 

nutricionalmente 

balanceados nas 

instituições 

SEMUDES SEMED e SEDEC Curto prazo 
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assistenciais 

(abrigos, ONG’s...), 

bem como nos 

eventos das 

Secretarias, 

priorizando 

alimentos regionais. 

Promover oficinas 

com gestores 

municipais para 

sensibilizar quanto 

à importância da 

atualização dos 

dados CadÚnico, 

SISVAN e 

PRONTO para o 

banco de dados 

unificado. 

SEMUS e 

SEMUDES 

 Médio prazo 

Adequar o número 

de nutricionistas 

que atuam na área 

de assistência social 

conforme 

Resolução CFN nº 

380/2005 do 

Conselho Federal 

de Nutricionistas.  

SEMUDES Conselhos 

Regionais de 

Nutricionistas 

Curto prazo 

 

 

OBJETIVO 2 – Promover no ambientes escolares ações de Educação Alimentar e 

Nutricional intersetorialmente, fortalecendo a gestão, execução e o controle social do PNAE 

com vistas à promoção de SAN. 
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METAS PRIORITÁRIAS 2015/2019 

 

 Fortalecer o Programa Alimentação Escolar como uma proposta educacional, social e 

cultural, integrando as ações de alimentação escolar ao fazer pedagógico. 

 Elaborar e definir estratégias de EAN nas Escolas Municipais, Estaduais e 

Particulares, utilizando a alimentação escolar como ferramenta pedagógica e 

enfatizando os temas SAN e DHAA. 

 

 

AÇÕES  ÓRGÃO 

RESPONSÁVEL 

PARCEIROS PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

Fortalecer o 

Programa Mais 

Educação nas 

escolas situadas em 

áreas com 

população carente. 

SEMED SEMUDES Curto prazo 

Incrementar e 

ampliar o Projeto 

Horta Escolar nas 

Unidades Escolares 

Municipais, 

Estaduais e 

Particulares. 

SEMED e GERED SEDEC Médio prazo 

Utilizar o cardápio 

escolar como 

ferramenta de EAN, 

priorizando 

alimentos regionais, 

saudáveis e 

adequados à faixa 

etária. 

SEMED SEDEC Curto prazo 

Adequar o número SEMED  Curto prazo 
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de nutricionistas 

que atuam na área 

de educação 

conforme 

Resolução CFN nº 

380/2005 do 

Conselho Federal 

de Nutricionistas.  

Orientar e capacitar 

Conselhos 

Municipais, CAE e 

Associação de Pais 

para o efetivo 

exercício do 

controle social no 

que se refere ao 

DHAA, SAN e 

alimentação 

escolar. 

SEMED COMSEA E CAE Curto prazo 

Ampliar parcerias 

para a formação, 

acompanhamento, 

desenvolvimento e 

avaliação de 

projetos, ações, 

estudos e pesquisas 

referentes ao PEAE 

e PNAE. 

SEMED IES Médio prazo 

Capacitar todos os 

educadores e 

profissionais da 

educação sobre os 

temas da área da 

SEMED SECOM Médio prazo 
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alimentação, 

ressaltando a 

importância das 

hortas e da 

alimentação 

saudável, em 

detrimento ao uso 

de agrotóxicos, 

alimentos 

transgênicos e 

industrializados. 

Capacitar os 

profissionais da 

saúde e educação 

para gestão 

intersetorial do 

Programa Saúde na 

Escola. 

SEMED SECOM Médio prazo 

Realização de 

palestras de 

educação 

nutricional – 

Programa Saúde na 

Escola. 

SEMED e SEMUS SEDEC Curto prazo 
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DIRETRIZ 4 - PROMOÇÃO DO ACESSO UNIVERSAL À ÁGUA DE 

QUALIDADE PARA O COMSUMO HUMANO E PRODUÇÃO DE ALIMENTOS. 

 

OBJETIVO 1 – Implementar a Política de Recursos Hídricos do município, através dos 

mecanismos de controle do uso das águas e gestão nas microbacias hidrográficas de 

Blumenau. 

 

METAS PRIORITÁRIAS 2015/2019 

 

 Aprimorar sistema de gestão de recursos hídricos em microbacias hidrográficas; 

 Implementar a política nacional de resíduos sólidos no município; 

 Ampliar a cobertura de redes de esgoto no município. 

 

AÇÕES  ÓRGÃO 

RESPONSÁVEL 

PARCEIROS PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

Manutenção das 

estações de 

tratamento: ETA 

I,II,III 

SAMAE  CONTINUO 

Processo de 

tratamento da água  

SAMAE LABORATORIOS CONTINUO 

Recuperação e 

Adequação de 

Estações de 

Tratamento em 

Sistemas Isolados 

SAMAE  CONTINUO 

 Ampliação Redes 

Coletoras  

SAMAE  FOZ DO BRASIL CONTINUO 

 Novas Estações 

Elevatórias de 

Esgoto 

SAMAE  FOZ DO BRASIL CONTINUO 

Implantação novas 

Estações de 

SAMAE FOZ DO BRASIL MEDIO E LONGO 

PRAZO 



 

 85 

Tratamento de 

Esgoto (Garcia e 

Fortaleza) 

Sistema de coleta 

seletiva 

SAMAE COOPERECIBLU CONTINUO 

Sistema de coleta 

lixo comum 

SAMAE  CONTINUO 

Incentivo a 

organizações 

associativas de 

catadores de 

material reciclado 

SAMAE FURB CONTINUO 

Estabelecer 

melhorias no órgão 

gestor de recursos 

hídricos 

SAMAE  CONTINUO 

Implementar 

cadastro de usuários 

em microbacias 

hidrográficas 

SAMAE, SEDEC EPAGRI MEDIO 

Implantar sistema 

municipal de 

monitoramento e 

alerta 

hidrometeorológico.  

DEFESA CIVIL EPAGRI CONTINUO 

Estimular a 

conservação de 

áreas naturais e sua 

biodiversidade 

FAEMA E 

SAMAE 

 CONTINUO 

Elaborar o Plano 

Municipal de 

Saneamento. 

SAMAE  CURTO PRAZO 
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DIRETRIZ 5 – CONSOLIDAÇÃO DO SISAN EM BLUMENAU.  

 

 

OBJETIVO 1 –. Fortalecer o SISAN Blumenau. 

 

METAS PRIORITÁRIAS 2015/2019 

 

 Fortalecer política intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional, através da 

Câmara Técnica (CAISAN - Blumenau).  

 

AÇÕES  ÓRGÃO 

RESPONSÁVEL 

PARCEIROS PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

Promover reuniões 

ordinárias para 

troca/diálogos entre 

os autores 

envolvidos da 

CAISAN – 

Blumenau 

SEMUDES Agricultura, 

SEMED, SEMUS, 

Sociedade Civil, 

Escolas particulares 

CONTINUO 

Construir regimento 

da CAISAN 

Blumenau 

CAISAN Secretaria 

Municipal 

CURTO PRAZO 

Fortalecer a 

participação dos 

técnicos na Câmara 

Técnica. 

CAISAN SEMUDES, 

SEMED, SEMUS, 

Agricultura 

CONTINUO 

Garantir a 

interlocução entre o 

COMSEA e CAE. 

COMSEA e CAE CAISAN CURTO PRAZO 

Monitorar a 

execução da 

Política e do Plano 

CAISAN 

COMSEA 

Secretarias 

Municipais 

CONTINUO 
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Municipal e 

Nutricional. 

Monitorar e avaliar 

os resultados e 

impactos da Política 

e do Plano 

Municipal e 

Nutricional. 

SEMUDES, 

SEMUS, SEMED, 

Agricultura 

 MEDIO PRAZO 

Fortalecer o 

controle social da 

alimentação 

escolar. 

SEMED, CAE  CONTINUO 

Propiciar 

participação no 

COMSEA de 

entidades que 

desenvolvem ações 

de segurança 

alimentar 

COMSEA  CURTO PRAZO 

 

 

OBJETIVO 2 – Fortalecimento e qualificação do Controle Social.  

 

METAS PRIORITÁRIAS 2015/2019 

 

 Estabelecer articulação entre o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 

(COMSEA) e o Conselho de Alimentação Escolar (CAE) e Conselho Municipal de 

Assistência Social 

 

AÇÕES  ÓRGÃO 

RESPONSÁVEL 

PARCEIROS PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

Supervisionar 

através do Conselho 

CAE, SEMED COMSEA CURTO PRAZO 
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de Alimentação 

Escolar (CAE), se o 

planejamento dos 

cardápios escolares 

esta contemplando 

hábitos e produções 

regionalizadas, 

considerando a 

sazonalidade. 

Elaborar estratégia 

de comunicação, 

informação e 

divulgação das 

atividades do 

COMSEA-SC. 

SEMUDES/ 

COMSEA 

SECOM CURTO PRAZO 

Fortalecer a 

participação dos 

conselheiros do 

COMSEA, por 

meio da 

implementação de 

um plano de 

formação 

permanente, 

ampliação da 

visibilidade do 

papel e ações do 

COMSEA,  

COMSEA, 

SEMUDES 

SEMUS, SEMED MEDIO PRAZO 

Estruturar a equipe 

administrativa e 

técnica da secretaria 

executiva do 

COMSEA- 

COMSEA, 

SEMUDES 

 MEDIO PRAZO 
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Blumenau. 

Criar mecanismos 

municipais de 

recebimento e 

denúncias de 

violações ao 

DHAA,  

COMSEA E CAE CAISAN/ SEMUS MEDIO PRAZO 

Mapear as 

entidades e 

cadastrar junto ao 

Conselho 

Municipal de 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional de 

Blumenau; 

 

COMSEA SEMUDES CURTO PRAZO 

Assegurar 

financiamento 

público de ações 

realizadas por 

ONGs em SAN  

SEMUDES / 

SEDEC, SEMED, 

SEMUS 

 CURTO PRAZO 
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CAPÍTULO 4 

 

 Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 

 

O monitoramento do PLAMSAN objetiva o acompanhamento contínuo e efetivo das 

ações governamentais relacionadas à promoção do DHAA, da SAN e dos programas 

relacionados. As avaliações dos objetivos, das metas e do desenvolvimento das ações, servem 

como um instrumento que assegura a sua execução, a discussão dos desafios encontrados, a 

obtenção de recursos e o aprimoramento freqüente da aplicação das diretrizes firmadas, 

possibilita intervenções que visem o aprimoramento da gestão pública, por meio da 

modificação das condições de vida e saúde da população e da promoção do acesso à 

alimentação adequada como direito. 

 Desta forma, a discussão das práticas abordadas pelo PLAMSAN toma por base um 

conjunto de indicadores que são analisados periodicamente nas reuniões intersetorias da 

CAISAN municipal. Vale ressaltar que o balanço das atividades e a readequação da 

metodologia de implementação das diretrizes garantem a eficiência, a efetividade, a eficácia e 

o fortalecimento do SISAM Blumenau através dos seus respectivos conselhos. Sendo assim, 

segue os indicadores de avaliação nos quadros abaixo.  

 

 

DIRETRIZ – 1: 

 

 

AÇÕES INDICADORES 

Mapear a população em insegurança alimentar e nutricional do 

município. 

Número de famílias 

mapeadas. 

Implantar projetos/programas que atendam de forma integral a 

situação das famílias apontadas com insegurança alimentar. 

Número de 

projetos/programas 

implantados. 

Facilitar o processo de doação de leite humano. Quantidade mensal de 

leite humano 

pasteurizado. 

Ampliar o acesso dos lactentes ao leite humano nos hospitais do Quantidade de leite 
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município. humano doado. 

Contratar número adequado de profissionais de nutrição conforme 

Resolução CFN nº 380/2005 do Conselho Federal de 

Nutricionistas. 

Número de profissionais 

contratados. 

Cumprir o percentual destinado a aquisição de alimentos para o 

PNAE em gêneros da agricultura familiar, conforme lei nº 23 de 

17 de junho de 2013.  

Percentual de aquisição 

de alimentos. 

Garantir o atendimento adequado da alimentação escolar aos 

alunos com necessidades nutricionais específicas (diabetes, 

hipertensão, celíacos, fenilcetonúria, intolerâncias, alergias...). 

Número de alunos com 

indicação de dieta 

especial atendidos. 

Garantir a elaboração e execução de cardápios da merenda escolar 

de qualidade que atendem as necessidades nutricionais dos 

alunos. 

Percentual de cardápios 

avaliados. 

Incentivar a produção de hortas escolares de base agroecológicas. Número de hortas 

criadas. 

Instituir um processo permanente de avaliação do estado 

nutricional nos Centros de Educação Infantil e Unidades 

Escolares.  

Percentual de alunos 

avaliados. 

Fortalecimento do Programa de Alimentação do Trabalhador 

(PAT) no município de Blumenau. 

Número de empresas 

que aderiram ao PAT. 

Fortalecer o Programa de Transferência de Renda Municipal – 

BLUSUAS. 

Número de famílias 

atendidas. 

Realizar adequações estruturais dos equipamentos em SAN Número de 

equipamentos 

adequados. 

Ampliar quadro de servidores nos equipamentos em SAN. Número de servidores 

contratados. 

Garantir o funcionamento dos equipamentos de SAN no 

município (Banco de Alimentos e Cozinha Comunitária). 

Número de atividades 

desenvolvidas. 

Ampliar o número de equipamentos de SAN. Quantidade de 

equipamentos em 

funcionamento. 

Planejar, coordenar e supervisionar as UANs públicas. Percentual de adequação 
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das UANs avaliadas. 

Ajustar as instalações, fluxos, número de equipamentos e 

utensílios e profissionais das UANs de instituições assistenciais e 

educacionais conforme as normas previstas em lei. 

Percentual de adequação 

das UANs ajustadas. 

 

 

 

DIRETRIZ - 2: 

 

AÇÕES INDICADORES 

Ampliação do Programa Terra Boa, com distribuição de calcário, 

atendendo famílias de agricultores, através do programa através 

de programas de rádio e ou outros meios existentes na EPAGRI. 

Número de programas 

semanais levados ao ar. 

Criar banco de sementes crioulas no horto municipal. Projeto elaborado, aprovado 

e implementado. 

Troca e distribuição de sementes crioulas dentro de uma 

perspectiva de resgate cultural.  

Número de sementes 

trocadas e distribuídas. 

Promover eventos para divulgação das novas tecnologias, visando 

à melhoria da produtividade agrícola. 

Número de eventos 

realizados ao ano. 

Incentivar o acesso aos recursos e investimentos para agricultores 

familiares através do PRONAF; e também do programa Juro Zero 

Agricultura/Piscicultura.  

Projeto contratado/ano. 

Desenvolver plano de negócio de cada família e do 

empreendimento coletivo para beneficiamento e comercialização 

dos produtos oriundos dos associados.  

Número de 

empreendimentos 

licenciados/ano. 

Realização de evento (feiras, exposições) sobre o tema 

agronegócio no Parque Vila Germânica.  

Número de eventos 

realizados ano. 

Aprovação e contratação de projetos de investimento do Pronaf 

aos agricultores familiares pelo Banco do Brasil e Cooperativas 

de Crédito e pagamento dos juros de SAR. 

 

Projetos contratados. 

 

Criação e regulamentação da Lei da Agricultura Familiar. Lei criada e regulamentada. 

Reativação de grupos organizados para gestão de projetos Número de grupos 
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coletivos relacionados à agricultura. reativados. 

Realização de encontros, reuniões de orientação e visitas de 

monitoramento na criação das redes de cooperação. 

Número de encontros, 

reuniões e visitas realizados 

ao ano. 

Estabelecer instrumentais de avaliação e métodos para garantir o 

monitoramento da cadeia produtiva. 

Instrumentais elaborados e 

implementados. 

 

Contratação de maior número de veterinários para inspeção.  Concurso realizado e 

profissional contratados. 

Realizar inspeção sanitária em estabelecimentos.  Número de fiscalizações 

realizadas com objetivo de 

atingir 100% dos 

estabelecimentos. 

Realizar educação sanitária com proprietários de estabelecimentos 

e RT´s. 

Número de capacitações 

realizadas. 

Incluir gradativamente o monitoramento da cadeia produtiva e 

rastreabilidade de alimentos produzidos com agrotóxicos e 

organismos geneticamente modificados.  

Percentual de 

monitoramento de 

alimentos produzidos com 

estes elementos. 

Elaboração de Manual operativo e cartilha de orientação das 

normas sanitárias.  

Número de manual e 

cartilhas produzidos/ano. 

Estímulo aos piscicultores para comercialização de seus produtos 

junto aos programas institucionais.  

Número de 

estabelecimentos 

legalizados e fornecedores 

dos programas 

institucionais. 

Ampliar a variedade de cultivares na região.  Ações executadas junto aos 

agricultores. 

Promoção da produção de produtos agroecológicos. Número de ações de 

promoção da produção de 

insumos agroecológicos. 

Divulgação e ampliação do Programa Jovem Rural da EPAGRI.  Número de ações de 

promoção a divulgação e 
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ampliação do Programa 

Jovem Rural. 

Criar rede para expansão da internet e telefonia móvel nas áreas 

rurais do município. 

Projeto elaborado e 

executado. 

Capacitação dos jovens vinculados ao Juventude Rural da 

EPAGRI. 

Número de jovens 

capacitados/ano. 

Aquisição de kits de informática (computadores, impressoras e 

outros). 

Número de kits 

adquiridos/ano. 

Aberturas concurso público para adequação do número de 

nutricionistas, assistentes sociais, agrônomos, e demais 

profissionais necessários para atuarem na gestão das políticas 

públicas relacionadas a SAN. 

Concursos Públicos 

realizado e profissionais 

efetivados. 

Capacitar jovens para o empreendedorismo rural. Número de jovens 

capacitados/ano. 

Fomentar o acesso do jovem ao programa Juventude Rural da 

EPAGRI, com a aquisição de kits de informática (computadores, 

impressoras e outros).   

Número de jovens 

atendidos/ano. 

Criar cadastro único de agricultores familiares com perfil para 

produção para comercialização.  

Cadastro elaborado 

Número de agricultores 

cadastrados. 

Orientação para a população através de folders, cartilhas, sobre a 

importância do consumo de alimentos agroecológicos, para que 

estes priorizem estes no momento da compra. 

Número de  

Materiais elaborados e 

distribuídos. 

Realização de capacitação dos agricultores familiares sobre boas 

práticas de higiene desde a produção até a comercialização dos 

alimentos e observação das normas de produção animal e vegetal. 

Número de agricultores 

capacitados. 

Promoção das ações para legalização de pequenas unidades 

produtoras de alimentos no município. 

Ações relacionadas á 

legalização de pequenas 

unidades produtoras. 

Promoção da produção de produtos agroecológicos. Número de ações de 

promoção da produção de 

insumos agroecológicos. 

Conscientização sobre a utilização correta de agrotóxicos. Número de agricultores 
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capacitados. 

Incentivar o acesso aos programas PNAE, PAA, REDECOOPER, 

feiras, sacolões e outros mercados locais. 

Projeto elaborado, aprovado 

e implementado. 

Ampliar a adesão aos programas PNAE, PAA, REDECOOPER, 

feiras, sacolões e outros mercados locais. 

Número de percentual de 

aquisição de produtos 

oriundos destes programas. 

Identificar famílias rurais com potencial para atender os 

programas. 

Número de famílias 

identificadas. 

Promover assistência técnica e extensão rural para estas famílias 

beneficiadas. 

Número de famílias 

atendidas. 

Identificar e promover o consumo dos produtos regionais 

tradicionais. 

Projeto elaborado, número 

de ações realizadas. 

Implantar um Programa Municipal de Aquisição de Alimentos da 

Agricultura Familiar – PAA Municipal. 

Projeto elaborado, aprovado 

e implementado. 

Implantar as hortas comunitárias com objetivo de otimizar 

espaços urbanos e resgatar hábitos culturais de segurança 

alimentar.  

Número de hortas 

implementadas. 

Inserir as feiras comunitárias como equipamentos de SAN, 

facilitando a comercialização de produtos orgânicos, 

disponibilizando espaços e condições para escoamento da 

produção agroecológica da agricultura familiar, agricultura 

urbana e Periurbana e hortas comunitária.  

Feira e local (adquirido ou 

alugado) para venda de 

produtos alimentícios 

agroecológicos. 

Manutenção do horto florestal. Percentual de mudas 

cultivadas. 

Manutenção da patrulha mecanizada. Número de equipamentos 

adquiridos. 

Serviços de Clínica Veterinária/Inseminação Artificial. Número de atendimentos 

prestados. 

Implantação de 03 sacolões. Feira e local para 

implementação dos 

sacolões. 

Conscientização sobre a utilização correta de agrotóxicos. Número de ações de 

conscientização sobre a 
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DIRETRIZ – 3: 

 

 

AÇÕES INDICADORES 

Fortalecer o Programa Mais Educação nas escolas situadas em 

áreas com população em vulnerabilidade social 

Número de escolas 

inseridas no programa. 

Incrementar e ampliar o Projeto Horta Escolar nas Unidades 

Escolares Municipais, Estaduais e Particulares. 

Número de escolas que 

aderiram projeto. 

Utilizar o cardápio escolar como ferramenta de EAN, priorizando 

alimentos regionais, saudáveis e adequados à faixa etária. 

Número de cardápios 

elaborados e executados. 

Orientar e capacitar Conselhos Municipais, CAE e Associação de Percentual de adequação 

utilização de agrotóxicos. 

Incentivar o produtor rural a participar de programas de fomento a 

agricultura familiar. 

Número de agricultores 

capacitados. 

Classificar o risco dos alimentos produzidos para regularização 

das atividades dos empreendimentos. 

Elaboração de tabela de 

classificação do risco para 

início da regularização do 

exercício da atividade 

Padronizar os procedimentos para obtenção do alvará sanitário 

pelos empreendimentos. 

Elaboração e 

regulamentação de 

legislação municipal para 

padronizar os 

procedimentos de obtenção 

de alvará sanitário. 

Padronizar os procedimentos de fiscalização dos 

empreendimentos para nortear as ações dos fiscais da Vigilância 

Sanitária municipal. 

Criar procedimentos padrão 

e instrumentais de 

fiscalização dos 

empreendimentos. 

Fomentar apoio técnico, capacitação, orientação em relação à 

rotulagem dos alimentos.  

Capacitação, orientação e 

apoio técnico em relação à 

rotulagem dos alimentos. 
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Pais para o efetivo exercício do controle social no que se refere ao 

DHAA, SAN e alimentação escolar. 

do número de 

nutricionistas. 

Ampliar parcerias para a formação, acompanhamento, 

desenvolvimento e avaliação de projetos, ações, estudos e 

pesquisas referentes ao PNAE. 

Número de capacitações. 

Capacitar os educadores e profissionais da educação sobre os 

temas diversificados, ressaltando a importância das hortas e da 

alimentação saudável, em detrimento ao uso de agrotóxicos, 

alimentos transgênicos e industrializados. 

Número de projetos 

desenvolvidos. 

Capacitar os profissionais da saúde e educação para gestão 

intersetorial do Programa Saúde na Escola. 

Número de servidores 

capacitados. 

Incentivar e apoiar o aleitamento materno exclusivo até os seis 

meses de idade e continuado até dois anos de idade ou mais e a 

doação ao banco de leite. 

Número de servidores 

capacitados. 

Qualificar profissionais para atuação no banco de leite humano. Número de servidores 

capacitados. 

Intensificar as atividades para reforçar e incentivar a promoção da 

Alimentação Saudável para todos os ciclos de vida no âmbito do 

SUS e SUAS. 

Número de pessoas 

atendidas e oficinas 

realizadas. 

Criar projetos permanentes de EAN ministrados por nutricionistas 

nos equipamentos de assistência social, com foco nas famílias que 

recebem o cartão BluSuas e Bolsa Família. 

Número de pessoas 

atendidas e oficinas 

realizadas. 

Organização e implantação da Linha de Cuidado do Sobrepeso e 

Obesidade na rede de atenção à saúde das pessoas com doenças 

crônicas. 

Número de pessoas 

atendidas e oficinas 

realizadas. 

Instituir cardápios nutricionalmente balanceados nas instituições 

assistenciais (abrigos, ONGs...), bem como nos eventos das 

Secretarias, priorizando alimentos regionais. 

Número de cardápios 

elaborados e executados. 

Promover oficinas com gestores municipais para sensibilizar 

quanto à importância da atualização dos dados CadÚnico, 

SISVAN e SUS para o banco de dados unificado. 

Número de servidores 

capacitados. 

Adequar o número de nutricionistas que atuam nas áreas de saúde 

e assistência social conforme Resolução CFN nº 380/2005 do 

Percentual de adequação 

do número de 



 

 98 

Conselho Federal de Nutricionistas.  nutricionistas. 

Realização de palestras de educação nutricional – Programa 

Saúde na Escola. 

Número de alunos 

capacitados. 

 

 

DIRETRIZ – 4: 

 

 

AÇÕES INDICADORES 

Manutenção das estações de tratamento: ETA I,II,III. Quantidade de 

manutenções realizadas. 

Processo de tratamento da água. Volume de água tratada 

Recuperação e adequação de Estações de Tratamento em 

Sistemas Isolados. 

Quantidade de 

manutenções realizadas. 

Ampliação Redes Coletoras. Número de redes 

coletoras em 

funcionamento. 

 Novas estações elevatórias de esgoto. Número de estações 

construídas. 

Implantação novas Estações de Tratamento de Esgoto (Garcia e 

Fortaleza). 

Número de estações 

implantadas. 

Sistema de coleta seletiva. Quantidade de lixo 

reciclado. 

Sistema de coleta lixo comum. Quantidade de lixo 

coletado. 

Incentivo a organizações associativas de catadores de material 

reciclado. 

Número de reuniões 

realizadas. 

Estabelecer melhorias no órgão gestor de recursos hídricos. Quantidade de 

manutenções realizadas. 

Implementar cadastro de usuários em microbacias hidrográficas. Número de cadastros 

coletados. 

Implantar sistema municipal de monitoramento e alerta 

hidrometeorológico.  

Sistema implantado e 

em funcionamento. 



 

 99 

Estimular a conservação de áreas naturais e sua biodiversidade. Número de eventos 

realizados. 

Elaborar o Plano Municipal de Saneamento. Plano elaborado. 

 

 

DIRETRIZ – 5: 

 

 

AÇÕES INDICADORES 

Promover reuniões ordinárias para troca/diálogos entre os autores 

envolvidos da CAISAN – Blumenau. 

Número de reuniões 

realizadas. 

Construir regimento da CAISAN Blumenau. Regimento finalizado. 

Fortalecer a participação dos técnicos na Câmara Técnica. Número de eventos 

realizados. 

Garantir a interlocução entre o COMSEA e CAE. Número de reuniões 

realizadas. 

Monitorar a execução da Política e do Plano Municipal e 

Nutricional. 

Percentual de ações 

realizadas. 

Monitorar e avaliar os resultados e impactos da Política e do 

Plano Municipal e Nutricional. 

Percentual de ações 

realizadas. 

Fortalecer o controle social da alimentação escolar. Número de eventos 

realizados. 

Propiciar participação no COMSEA de entidades que 

desenvolvem ações de segurança alimentar. 

Número de entidades 

participantes. 

Supervisionar através do Conselho de Alimentação Escolar 

(CAE), se o planejamento dos cardápios escolares esta 

contemplando hábitos e produções regionalizadas, considerando a 

sazonalidade. 

Percentual de cardápios 

avaliados. 

Elaborar estratégia de comunicação, informação e divulgação das 

atividades do COMSEA-SC. 

Número de divulgações 

realizadas. 

Fortalecer a participação dos conselheiros do COMSEA, por meio 

da implementação de um plano de formação permanente, 

ampliação da visibilidade do papel e ações do COMSEA.  

Assiduidade dos 

participantes nos 

eventos. 
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Estruturar a equipe administrativa e técnica da secretaria 

executiva do COMSEA- Blumenau. 

Número de técnicos 

envolvidos. 

Criar mecanismos municipais de recebimento e denúncias de 

violações ao DHAA. 

Criação e divulgação do 

disk denúncia. 

Mapear as entidades e cadastrar junto ao Conselho Municipal de 

Segurança Alimentar e Nutricional de Blumenau. 

Número de entidades 

cadastradas. 

Assegurar financiamento público de ações realizadas por ONGs 

em SAN. 

Quantidade de recursos 

oferecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 101 

REFERÊNCIAS:  

 

 

Companhia integrada de desenvolvimento agrícola de Santa Catarina – CIDASC. 

Disponível em: http://www.cidasc.sc.gov.br/institucional. Acesso em: 20/04/2015.  

  

Jornal de Blumenau. Economia. Custo da Cesta básica em Blumenau. Disponível 

em<http://www.jornaldeblumenau.com.br/?modulo=noticias&caderno=economia-

negocios&noticia=11138-batata-inglesa-eleva-custo-da-cesta-basica-em-julho.             Acesso 

em: 11/08/2015.  

 

DIEESE. Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Metodologia 

da Cesta Básica de Alimentos. Disponível em 

<https://www.dieese.org.br/metodologia/metodologiaCestaBasica.pdf. Acesso em: 

11/08/2015.  

 

 

Disponível em: < http://www.odebrechtambiental.com/blumenau/# / Acesso em: 

11/08/2015.  

 

Ministério do Trabalho. Programa de Alimentação do Trabalhador. Disponível em < 

http://portal.mte.gov.br/pat/programa-de-alimentacao-do-trabalhador-pat.htm. Acesso em: 

04/09/2015.  

 

SAMAE. Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto. Blumenau é Referência em 

Novas Ligações de Esgoto no Estado, a Cidade Conta Atualmente com 31% de 

Cobertura em Rede Coletora de Esgoto. Disponível em 

<http://www.samae.com.br/noticia_completa.asp?codigo=551. Acesso em: 09/09/2015.   

 

 

SAMAE. Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto. Relatório de Qualidade da Água 

de Blumenau/SC. Referência: jan a dez/2013. Disponível em 

<http://www.samae.com.br/arquivos/RelatorioQualidadeAgua2013.pdf. Acesso em: 

09/09/2015.   

http://www.cidasc.sc.gov.br/institucional
http://www.jornaldeblumenau.com.br/?modulo=noticias&caderno=economia-negocios&noticia=11138-batata-inglesa-eleva-custo-da-cesta-basica-em-julho
http://www.jornaldeblumenau.com.br/?modulo=noticias&caderno=economia-negocios&noticia=11138-batata-inglesa-eleva-custo-da-cesta-basica-em-julho
https://www.dieese.org.br/metodologia/metodologiaCestaBasica.pdf
http://portal.mte.gov.br/pat/programa-de-alimentacao-do-trabalhador-pat.htm
http://www.samae.com.br/noticia_completa.asp?codigo=551
http://www.samae.com.br/arquivos/RelatorioQualidadeAgua2013.pdf

