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APRESENTAÇÃO 

 

 A Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) como regulamenta a Lei 11.346 de 2006, 

“consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de 

qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades 

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

diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis”. 

 Neste contexto fica evidente que há muitas pessoas em situação de insegurança 

alimentar, seja pela falta ou dificuldade de acesso aos alimentos de uma forma geral levando a 

situações de fome e desnutrição; seja pelo consumo excessivo de alimentos ou o 

desconhecimento sobre uma alimentação adequada e saudável, os quais podem levar ao 

desenvolvimento de várias doenças crônicas, dentre elas a obesidade, que já se tornou mais 

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

excesso de agrotóxicos e outros produtos nocivos à saúde, dentre tantas outras causas. 

 Cientes disso e almejando o cumprimento do Direito Humano à Alimentação Adequada 

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

no município de Canoinhas, apresenta-se o Plano Municipal de Segurança Alimentar e 

Nutricional/Canoinhas elaborado pela Câmara Intersetorial Municipal de Segurança Alimentar 

e Nutricional (CAISAN/Canoinhas), tendo como destaque a participação dos vários segmentos 

da Administração Pública Direta municipal, como também da sociedade civil organizada e 

outras instituições não governamentais.  
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CAPÍTULO I 

CONTEXTUALIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Federal de 1988 consagrou os direitos sociais que há tempos a 

população clamava, pois a partir da promulgação da Constituição, conhecida como 

Constituição Cidadã, muitos direitos passaram a vigorar, dentre eles os direitos fundamentais à 

manutenção da vida humana, como a saúde, a educação, o trabalho, a moradia, a assistência 

social, dentre outros direitos respaldados por meio da implantação das políticas públicas de 

proteção Social. 

 Mesmo com as leis que regulamentaram mais tarde os Artigos 203 e 204 da 

Constituição Federal, que abordou a Assistência Social (LOAS 8.742/93), o direito humano a 

alimentação não havia sido mencionado, ocorrendo somente após inúmeras discussões 

realizadas pelos grupos organizados e pelo poder público nas três esferas de governo, 

ocasionado à alteração na Constituição Federal com a Emenda Constitucional 064/2010, 

citando e garantindo a alimentação como direito fundamental junto com os demais direitos: 

“São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição”. (BRASIL, 2010). 

 Desta forma assegurou-se em Lei dentre outros direitos básicos, o direito à alimentação 

que mesmo sendo um direito fundamental para a sobrevivência da espécie humana, não havia 

sido incorporado entre os direitos fundamentais até a alteração da Constituição Federal em 

2010.  

A partir desta alteração muitos passos foram dados pelos Poderes Públicos e pela 

sociedade civil de modo geral para que fosse cumprido o que a lei regulamenta, pois a 

alimentação é o primeiro degrau constitutivo da dignidade humana e o direito humano à 

alimentação é fundamental para manutenção da vida, mas sabe-se que ainda muito precisa ser 

feito para sua efetivação haja vista que sua promulgação enquanto Política Pública é recente,  
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mas que precisamos nos empenhar para sua concretude, pois: “Sabemos que as leis, por si só, 

não são capazes de garantir aquilo que elas estabelecem. É necessário prosseguir e 

aprofundar a participação da sociedade e governo nesta direção.” (Chico Menezes). 

 

1.1 Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional  

 

1.1.1 Cenário Nacional  

 

O Governo Federal fez a opção por gerir políticas públicas organizadas por meio de 

sistemas integrados e participativos como é o caso do Sistema Único de Saúde (SUS) e o 

Sistema Único da Assistência Social (SUAS).    

Nesta mesma direção nasce e organiza-se o Sistema Nacional de Segurança Alimentar 

e nutricional (SISAN). O SISAN foi instituído pela Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006 

(LOSAN), e apresenta-se como resultado da luta incessante de muitos brasileiros e da 

sociedade civil organizada nas suas diferentes formas, pois esta ampla mobilização ocasionou 

a realização da 1ª Conferencia Nacional de Alimentação e Nutrição realizada em 1986, que 

deliberou acerca da criação de um Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. 

Em 2004 quando da realização da 2ª Conferencia Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional em Olinda (PE), foi deliberado a aprovação da Lei Orgânica de Segurança 

Alimentar e Nutricional que criou o SISAN.  

Com os Decretos nº 6.272 e 6.273, ambos de 23 de novembro de 2007, que 

regulamentaram respectivamente o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(CONSEA) e a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN) 

respaldados na LOSAN (2006) ficam instituídas as instâncias fundamentais para a 

operacionalização do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN). 

O SISAN é um Sistema público legalmente constituído, que reúne diversos setores de 

governo e da sociedade civil com o propósito de promover em todo território nacional o Direito 

Humano à Alimentação Adequada (DHAA). Este Sistema promove a formulação e articulação  
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de ações e programas da Política de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN) em âmbito 

nacional, estadual e municipal, bem como o monitoramento e avaliação das mudanças 

relacionadas à situação alimentar e nutricional da população brasileira.  

Este Sistema está baseado em dois importantes princípios: a participação social e a 

intersetorialidade.  

Outro fator importantíssimo que contribui significativamente para desencadear as ações 

de SAN em todo Brasil foi o Plano Brasil sem Miséria (BSM), lançado em junho de 2011, com a 

coordenação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), tem a 

finalidade de superar a condição da extrema pobreza que ainda atinge significativa parcela da 

população brasileira.  

O BSM organiza-se em três grandes eixos de atuação: Garantia de Renda, Acesso a 

Serviços e Inclusão Produtiva.    

No acesso aos Serviços destacam-se as áreas da Educação, Saúde, Assistência Social 

e Segurança Alimentar; Na Garantia de Renda: Bolsa Família e Benefício de Prestação 

Continuada (BPC); E na Inclusão Produtiva o fomento de atividades no Perímetro Rural e 

Urbano. 

Houve ainda em 25 de agosto de 2010, a publicação do Decreto nº 7.272 o qual instituiu 

a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN), que estabeleceu os 

parâmetros para a elaboração do Primeiro Plano Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (PLANSAN) 2012/2015, o qual define ações, projetos, programas para a efetivação 

do acesso ao Direito Humano a Alimentação (DHA).  

A Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional está sendo construída, 

materializada em todo Brasil e de acordo com dados do Governo Federal. 

 

Ao final de 2011, nos encontramos com 22 Estados e o Distrito Federal que já atendem 

aos requisitos mínimos para aderir ao SISAN, disposto no Decreto 7,272/2010, e 

encaminhamos sua adesão ao Sistema, resta agora garantir que todos estes entes 

atendam aos requisitos para permanência no SISAN, bem como, apoiar os estados para 

que possam contribuir com o processo de mobilização e formação dos municípios, com 

o propósito de instruir às Instancias de Pactuação pelo direito Humano à Alimentação 

Adequada  –  Fórum  Tripartite  (União,  DF,  estados e  municípios), assim  como   os  
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Fóruns Bipartites (Estados e seus Municípios), para consolidar a estruturação do 

SISAN. (MDS 2011,p.12). 

 

 Já é visível em todo país muitas iniciativas de SAN, muito embora se percebe que  

muitos municípios não atribuem estes programas como sendo direitos para assegurar o acesso  

Humano à Alimentação, ou não percebem que trata-se da Segurança Alimentar e Nutricional. 

 Diversos Programas, Projetos e Equipamentos são estratégias reais de Segurança 

Alimentar e Nutricional, dentre os quais os mais divulgados são: Programas Relacionados à 

Segurança Alimentar e Nutricional: Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, Programa 

Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, Programa Nacional de Agricultura Familiar - 

PRONAF, CISTERNAS, Agricultura Urbana e Periurbana e demais programas e projetos 

relacionados. 

 Na área de Transferência de Renda destaca-se como estratégia para assegurar o 

Direito Humano à Alimentação os Programas Bolsa Família e o Beneficio de Prestação 

Continuada (BPC). 

 Na Rede de Equipamentos Públicos espalhados por diversos Estados Brasileiros estão 

os Restaurantes Populares, as Cozinhas Comunitárias e os Bancos de Alimentos ou as 

Unidades de Apoio a Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar – UADAF. 

 

1.1.2 Cenário Estadual  

 

Em Santa Catarina a LOSAN-SC foi instituída sob nº 15.595 em 14 de outubro de 2011 e 

a conclusão da elaboração do Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional de Santa 

Catarina (PESAN/SC) está previsto pela Secretaria Executiva de Combate à Fome até 

Dezembro de 2014.  

Não incluindo as ações de SAN já implantadas/financiadas pelo governo Federal no 

Estado de Santa Catarina, estima-se que através do Pacto por Santa Catarina (recurso do 

governo do estado) serão implantados até 2014: 

 

 04 UADAFs: Gaspar, Guaramirim, Rio do Sul, São Bento do Sul. 

 01 Restaurante Popular: Florianópolis; 
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 04 Cozinhas Comunitárias: Florianópolis, Itajaí, Palhoça e São Bento do Sul; 

 03 Bancos de Alimentos: Florianópolis, Itajaí e Palhoça.    

 Equipamentos: Unidade de Distribuição e Cozinha Comunitária  (450m²) Restaurante 

Popular (1.400 m ²). 

 Programa de Construção de Cisternas.  

 

O Governo do Estado através da Secretaria Executiva de Combate a Fome e Câmara 

Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN) realizou de junho a setembro do 

corrente ano 07 (sete) oficinas de capacitação em todo o estado, subdividindo por regiões, 

onde houve mobilização para adesão dos municípios catarinenses ao SISAN e ainda 

informações para a elaboração dos Planos Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional. 

Concomitante às Capacitações, a Secretaria Executiva de Políticas Sociais e Combate à 

Fome, vinculada a Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação (SST), e a 

Secretaria da Casa Civil, colocaram como instrumento de Consulta Pública o Plano Estadual 

de Segurança Alimentar e Nutricional, o qual ficou disponível para consulta pública e 

contribuições até o dia 01 de setembro de 2014, houveram  99 (noventa e nove) contribuições 

de pessoas de diferentes regiões do Estado de Santa Catarina, inclusive  com quatro 

sugestões do nosso município. 

 Posteriormente à consulta pública, as propostas foram recebidas, avaliadas, 

reformuladas e serão consolidadas através da Oficina de Consolidação que está prevista para 

ocorrer até dezembro de 2014.    No Plano Estadual de SAN constam diversas ações 

relacionadas a diferentes áreas, pois a Segurança Alimentar e Nutricional é uma política 

pública de articulação com demais políticas públicas. A grande maioria das ações diretas de 

promoção de SAN apresenta-se vinculada a repasses de recursos do Governo Federal, porém 

são importantes estratégias para articulação institucional entre as secretarias, e ainda para a 

contribuição com o Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. 

 No Plano Estadual de SAN constam diversas ações relacionadas a diferentes áreas, 

pois a Segurança Alimentar e Nutricional é uma política pública de articulação com demais 

políticas públicas. 
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Dentre algumas das ações ligadas à SAN, que o estado de Santa Catarina já possui e 

que estão contempladas no Plano Plurianual 2012-2015 do Governo do estado, destacam 

atividades no âmbito de: mobilidade urbana, construção de rodovias, integração logística, 

revitalização e aumento da capacidade das rodovias, melhora da qualidade de vida no campo e  

na cidade, agronegócio competitivo, sanitária agropecuária, agricultura familiar, microbacias, 

desenvolvimento ambiental sustentável, revitalização da economia catarinense, ambiental 

estratégica, gestão de recursos hídricos, gestão do Sistema Único de Saúde, vigilância em 

saúde, atenção básica, proteção social básica e especial, emprego e renda, casa nova, 

erradicação da fome em Santa Catarina, educação básica, gestão do ensino superior, 

respostas ao desastres e reconstrução, cidadania e direitos humanos, comunicação com o 

poder executivo.   

  

1.1.3 A Política de Segurança Alimentar e Nutricional no Município de Canoinhas/SC   

  

 A Segurança Alimentar e Nutricional em Canoinhas, porém não com a conotação/noção 

de SAN, teve inicio quando começou a se discutir sobre o Conselho Municipal de Segurança 

Alimentar e Nutricional no município, o qual foi implantado em 2004 e estruturalmente quando 

da Implantação do Programa Municipal da Agricultura Urbana no ano de 2005, coordenado 

pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), o qual implantou as primeiras 

unidades de hortas urbanas, em terrenos baldios cedidos pela Associação dos Moradores do 

Campo d’ Água Verde e Empresa Procopiack. 

 As famílias participantes das hortas comunitárias apoiados pelo poder público com 

assistência técnica, sementes, pagamento da taxa mensal de água, plantavam 

comunitariamente para sua sobrevivência e comercialização da produção excedente.  

 Nos anos seguintes os Programas de Hortas Urbanas expandiram-se para as 

comunidades do Loteamento Santa Cruz e Vila Fuck (CRAS II).     

 Posterior a este período, houve a implantação dos Projetos de Segurança Alimentar e 

Nutricional realizados pelo CRAS I em 2006 e, nos anos seguintes, nas demais Unidades de 

CRAS no Município (CRAS II e III), que foram as oficinas de reaproveitamento de alimentos, 

sucos alternativos, oficina de pães culminando no ano de 2007 na implantação da Associação 

dos Grupos de Geração Alternativa de Renda (AGGAR) advinda do público participante das 
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atividades desenvolvidas pelos CRAS sendo reconhecido em 2008  como um dos programas 

de Práticas Inovadoras promovidas pelo MDS. 

 Já nos anos de 2010, 2011 e 2012 houve a implantação e implementação do Projeto de 

Inclusão Produtiva na área de Agricultura Urbana e Periurbana que foi iniciativa dos CRAS II e 

III com a Produção de Mudas de Flores, ainda em 2011 tivemos a implantação na Unidade 

Prisional Avançada (UPA) do Viveiro de Mudas e a aprovação pelo MDS da Cozinha  

Comunitária em área de abrangência do CRAS I e em 2012 a Aprovação do Projeto da 

Unidade de Apoio à Distribuição de Alimentos da Agricultura Família elaborado Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Rural (SMDR) com a parceria técnica da SEMAS.  

 No ano de 2013 (julho) o Município aderiu ao Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA) via Governo do Estado de Santa Catarina, onde serão atendidos nesta primeira etapa, 

mais de 100 famílias com cestas de produtos advindos do PAA via CRAS I, II e III  como 

complemento às cestas básicas já fornecidas pelo beneficio eventual e ainda o Centro de 

Apoio Psicossocial (CAPS) ,  Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), Casa Lar 

dos Idosos Stellita Pacheco e Casa de Passagem Nova Canaã, totalizando mais 1.300 (mil e 

trezentas)  refeições por mês. 

 Farão parte do Programa como beneficiários fornecedores 33 (trinta e três) agricultores 

familiares com DAP (Declaração de Aptidão ao PRONAF), num montante financeiro de 

165,000.00 (cento e sessenta e cinco mil reais) por ano, com lançamento oficial do Programa 

no dia 10 de outubro de 2014, nas dependências da EPAGRI.        

 Na data de 29 de agosto de 2013, foi sancionada pelo Prefeito Municipal a Lei nº 5.160, 

que dispõem sobre a Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, com descrições 

de objetivos, diretrizes e sua organização de modo geral e de acordo com a referida Lei: 

 

A alimentação adequada é direito básico do ser humano, indispensável à 

realização dos seus direitos consagrados na Constituição Federal e Estadual, 

cabendo ao poder público adotar as políticas e ações que se façam necessárias 

para respeitar, proteger promover e prover o Direito Humano à Alimentação 

Adequada  e Segurança Alimentar e Nutricional de toda a população  (Art.2º). 

 

O Município de Canoinhas vem organizando-se para a efetiva estruturação do Direito 

Humano a Alimentação Adequada e Saudável, para tanto vem procurando cumprir o que diz a 
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Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006  no que tange a organização mínima para adesão ao 

Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional que são: “ a Câmara Intermunicipal 

de Segurança Alimentar e Nutricional; o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 

Nutricional e a Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional” (BRASIL 2006).   

 

Canoinhas, em recente evento realizado em Brasília, nos dias 20 e 21 de novembro de 

2013, entrou para a História da SAN juntamente com outros 10 municípios brasileiros que 

assinaram publicamente as primeiras adesões ao SISAN, sendo eles: Canoinhas (SC),  

Criciúma (SC), Tamboril (CE), Minaçú ( GO), Cândido Mendes (MA), Jaboatão dos Guararapes 

(PE), Brasileira  (PI), Pedro II (PI), Pinhais (PR) e Caxias do Sul (RS).  

A Regulamentação da Câmara Intersetorial Municipal de Segurança Alimentar e 

Nutricional – CAISAN, foi instituída pelo Decreto nº073 de 01 de abril de 2014, e dentre as 

funções da CAISAN está: 

I - Elaborar, a partir das diretrizes emanadas do Conselho Municipal de 

Segurança Alimentar e Nutricional (COMSEA), a Política e o Plano Municipal de 

Segurança Alimentar e Nutricional, indicando diretrizes, metas e fontes de 

recursos, bem como instrumentos de acompanhamento, monitoramento e 

avaliação de sua implementação. 

  

A partir do Termo de Adesão ao SISAN cada município se comprometeu a elaborar seu 

Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional dentro do período de 12 meses, a contar 

da data de assinatura do termo de adesão. No caso do município de Canoinhas até 15 de 

novembro de 2014.  

A Segurança Alimentar e Nutricional é uma política de articulação com as demais 

políticas públicas, que assume papel indispensável para erradicação da extrema pobreza e 

superação da pobreza no Brasil. 

 Todas as Políticas Públicas possuem ações direta ou indiretamente relacionadas 

à Segurança Alimentar e Nutricional, citaremos abaixo as Políticas Publicas que se perpassam 

entre si e contribuem diretamente para que o Direito Humano a Alimentação seja assegurado .  
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 Ressaltamos ainda, que as diretrizes apresentadas a seguir, estão organizadas a 

partir de dimensões de análises determinadas pelo Decreto nº7. 272 de 25 de agosto de 2010 

que são:  

 

I- Promoção do aceso universal à alimentação adequada e saudável, com 

prioridade para as famílias e pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional; 

II- Promoção do abastecimento e estruturação de sistemas sustentáveis e 

descentralizados, de base agroecológica, de produção, extração, processamento e 

distribuição de alimentos; 

III- Instituição de processos permanentes de educação alimentar e nutricional 

pesquisa e formação nas áreas de segurança alimentar e nutricional e do direito humano a 

alimentação adequada; 

IV- Promoção e universalização e coordenação das ações de segurança 

alimentar e nutricional voltadas para quilombolas e demais povos e comunidades 

tradicionais de que trata o art.3º, inciso I, do Decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007,  

povos indígenas e assentados da reforma agrária; 

V- Fortalecimento das ações de alimentação e nutrição em todos os níveis de 

atenção à saúde, de modo articulado às demais ações de segurança alimentar e nutricional; 

VI-  Promoção do acesso universal a água de qualidade e em quantidade 

suficiente, com prioridade para as famílias em situação de insegurança hídrica e para a 

produção de alimentos da agricultura familiar e da pesca e aquicultura; 

VII- Apoio a iniciativas de promoção da soberania alimentar, segurança 

alimentar e nutricional e do direito humano à alimentação adequada em âmbito internacional 

e a negociações internacionais baseadas nos princípios e diretrizes da Lei nº 11.346, de 

2006 ; e 

VIII- Monitoramento da realização do direito humano à alimentação adequada. 

(Brasil, 2010). 

 

Para que seja assegurado o que se dispõem nos supracitados artigos, se faz 

necessário, a intersetorialidade entre as políticas públicas e ainda que haja empenho por parte 

da sociedade civil organizada para que ocorra a participação efetiva na construção e execução 

desta política pública, sobretudo no controle social exercido em especial pelo Conselho 

Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. 

   Pois a Segurança Alimentar e Nutricional “Consiste na realização do direito de todos ao 

acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem 
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comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas 

alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam social, 

econômica e ambientalmente sustentáveis.” (Art. 3º da Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 

2006) 

 Além das Diretrizes citadas acima, nos serviu de alicerce teórico para a Construção do 

Plano Municipal de Segurança Alimentar do Municipio de Canoinhas (SC), o Plano Plurianual 

Municipal (PPA 2014 a 2017) e  o Relatório Final da Conferência Regional de Segurança 

Alimentar e Nutricional realizada  maio de  2011 no Município de Canoinhas.   
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1.2 Diagnóstico da Situação Social, Educacional, Ambiental e de Saúde do Município De 

Canoinhas 

 

1.2.1 Assistência Social  

 

 O Plano Brasil sem Miséria utiliza as informações do Cadastro Único para Programas 

Sociais do Governo Federal – CADÚNICO como base de dados para conhecer quem são as 

famílias com renda familiar de até meio salário mínimo per capita. O CADÚNICO destaca ainda 

a identificação do local e condições de moradia destas famílias e o perfil de cada pessoa que 

compõe o grupo familiar. Assim destacamos abaixo dados importantes que serviram de base 

para construção do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.  

Segundo dados do CENSO 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), o município de Canoinhas possui 52.765 habitantes, distribuídos conforme o 

Gráfico 1 e o Quadro 1, que identificam a localização da população por Bairros e Distritos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Gráfico 1. População por bairros e distritos 
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Quadro 1. População dos bairros da área urbana e distritos da área rural.  
Bairro/Distrito Número de Habitantes 

Campo da Água Verde (Distrito) 15.461 

Água Verde 1.641 

Boa Vista 2.691 

Industrial I 5.085 

Piedade 1.588 

Alto da Tijuca 2.197 

Alto das Palmeiras 2.830 

Industrial II 996 

Jardim Esperança 3.878 

Sossego 1.177 

Tricolin 893 

Centro 4.826 

Felipe Schimidt (Distrito) 2.208 

Marcílio Dias (Distrito) 1.859 

Paula Pereira (Distrito) 1.809 

Pinheiros (Distrito) 3.368 

Total 52.507* 

 *Na tabela 1 aparecem os bairros da área urbana e Distritos da área rural. Algumas 
localidades não estão disponíveis para consulta no IBGE.  

 

Analisando o Gráfico 1 percebe-se que as áreas com maior concentração populacional 

estão localizadas nos bairros Campo da Água Verde com 29% e Industrial I com 10%, áreas 

em que as famílias vivenciam situações de vulnerabilidade e risco pessoal e social. A área do 

Bairro Piedade aparece com menor concentração populacional 3%, mas é um território 

identificado pela Assistência Social como território vulnerável e sujeito a ocorrência de 

situações de risco pessoal e social.  
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1.2.1.1 Transferência de Renda  

 

O Cadastro Único é um importante instrumento de identificação de demandas para 

atendimento nos serviços de Assistência Social e demais políticas públicas. 

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

em situação de pobreza e extrema pobreza, identificadas através do Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal – CADÚNICO como sendo as famílias com renda per 

capita de até R$ 77,00 (extrema pobreza) e entre R$ 77,01 e R$ 154,00 (pobreza). 

 O Gráfico 2 demonstra a quantidade de pessoas cadastradas no CADÚNICO no 

município de Canoinhas por faixa etária. 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

        Fonte: TABCAD/SAGI/Julho/2014 

 

Gráfico 2. Pessoas cadastradas no CadÚnico, por faixa etária. 
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 Do total de habitantes do município de Canoinhas, 35,92% está cadastrado 

no CadÚnico. Como pode ser observado no Gráfico 2 o maior percentual de 

cadastros está na faixa etária de 07 a 15 anos o que indica um percentual de 21%. 

 O Gráfico 3 demonstra a quantidade de pessoas que recebem Bolsa 

Família no município de Canoinhas por faixa etária. 

 A partir dos dados do Gráfico 3, é possível identificar que 11,05% da 

população do município recebe Bolsa Família e dentre as pessoas cadastradas no 

CadÚnico esse percentual é de 31%. Pode-se observar também que o benefício 

atende prioritariamente crianças e adolescentes na faixa etária de 7 a 15 anos com 

um percentual de 9,12% do total de cadastrados no CadÚnico, demonstrando um 

percentual de 30%.  

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

        

 

       Fonte: TABCAD/SAGI/Julho/2014 

   

  

 O gráfico 4 demonstra a faixa etária e faixa de renda familiar per capita 

com dados do Cadastro Único. 

 Pode-se perceber que das 18.955 pessoas com Cadastro Único 4.802 

estão na faixa de situação de extrema pobreza. Isto representa um índice de 9,1% 

Gráfico 3. Beneficiários do Programa Bolsa Família, por faixa etária. 
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da população vivenciando situações de vulnerabilidade em relação ao total da 

população de Canoinhas. Em relação ao número de cadastrados no CadÚnico este 

percentual é de 25,33% em situação de extrema pobreza. 

  

 

 

 

 

 

 

  

        

 

 

         Fonte: TABCAD/SAGI/Julho/2014 

   

 

 

 

O Quadro 2 demonstra a faixa de renda familiar per capita (pobreza e extrema 

pobreza) por faixa etária e área urbana e rural, com dados do Cadastro Único. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Faixa de renda familiar per capita. 
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Quadro 2. Renda familiar per capita (pobreza e extrema pobreza) por faixa etária e 
área urbana e rural. 

Faixa etária 

Faixa de Renda Familiar per capita 

Área Urbana Área Rural 

Total 
Até R$ 77,00 

Entre R$ 

77,01 até R$ 

154,00 

Até R$ 

77,00 

Entre R$ 

77,01 até R$ 

154,00 

0 a 4 anos 273 257 99 96 725 

5 a 6 anos 140 143 56 52 391 

7 a 15 anos 783 945 381 359 2.468 

16 a 17 anos 186 237 76 87 586 

18 a 24 anos 524 702 244 278 1.748 

25 a 34 anos 450 495 229 238 1.412 

35 a 39 anos 200 297 115 117 729 

40 a 44 anos 213 242 70 116 641 

45 a 49 anos 149 242 98 122 611 

50 a 54 anos 122 160 66 98 446 

55 a 59 anos 95 128 46 63 332 

60 a 64 anos 63 96 29 48 236 

Maior que 65 66 163 28 55 312 

Total 3.264 4.107 1.537 1.729 10.637 

Total por área 7.371 3.266 10.637 

  Fonte:TABCAD/SAGI/Julho/2014 

  

 Analisando os dados do Quadro 2 pode-se identificar que no total são 

18.955 pessoas cadastradas no CADÚNICO, destas são 3.264 que vivem na 

extrema pobreza na área urbana (índice de 17,22% do total de cadastrados e de 

6,19% da população total do município). Também se identifica na área urbana 4.107 

pessoas vivendo em situação de pobreza (índice de 21,67% do total de cadastrados 

e de 7,78% da população total do município. 
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 Na área rural a tabela demonstra um total de 1.537 pessoas em situação 

de extrema pobreza (índice de 8,11% do total de cadastrados e de 2,91% da 

população total de município). Também demonstra 1.729 pessoas em situação de 

pobreza (índice de 9,12% do total de cadastrados e índice de 3,28% da população 

total do município). 

 De acordo com o Panorama Municipal/MDS e dados do Plano Municipal de 

Assistência Social do município de Canoinhas para o Quadriênio 2014-2017, nos 

Programas de Transferência de Renda destinados às pessoas com deficiência e idosos 

o Benefício de Prestação Continuada – BPC “é um benefício da Política de Assistência 

Social, que integra a Proteção Social Básica no âmbito do Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS e para acessá-lo não é necessário ter contribuído com a 

Previdência Social. É um benefício individual, não vitalício e intransferível, que 

assegura a transferência mensal de 1 (um) salário mínimo ao idoso, com 65 

(sessenta e cinco) anos ou mais, e à pessoa com deficiência, de qualquer idade, 

com impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as 

demais pessoas. Em  ambos  os casos,  devem  comprovar  não   possuir  meios de 

garantir o próprio sustento, nem tê-lo provido por sua família. A renda mensal 

familiar per capita deve ser inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo vigente”. 

 O Quadro 3 mostra dados sobre a situação de identificação de pessoas 

com deficiência no município e beneficiários do BPC.  

 

Quadro 3. Pessoas com deficiência no município e beneficiários do BPC. 

 

 

Segmento Total do segmento no município Beneficiários do BPC 

Pessoa com Deficiência 15.817 626 

Pessoa Idosa 5.638 276 

Total Geral  902 
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No município são beneficiários do BPC, 626 pessoas com deficiência, em um 

universo de 15.817 pessoas. Dentre as deficiências citadas pelo IBGE estão: a 

deficiência visual, auditiva, motora e mental/intelectual (caracterizadas por 

dificuldades severas, moderadas e leves). O município entende que o número 

elevado de pessoas com deficiência, divulgado pelo IBGE, é reflexo de 

autodeclaração das pessoas que possuem algum grau de dificuldade visual, 

auditiva, motora, mental/intelectual. O Gráfico 5 demonstra um percentual de 4% de 

pessoas beneficiárias do BPC em relação ao total do segmento no município.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os beneficiários do BPC devem ser inscritos no Cadastro Único, assim o 

município realizou no ano de 2012 a busca ativa de todas as famílias com 

beneficiários do BPC para inclusão, mas uma pequena parcela destas famílias 

compareceu para cadastramento conforme informações do Quadro 4. 

 

 

 

 

Gráfico 5. Pessoas com deficiência no município e beneficiários do BPC. 
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Quadro 4. Beneficiários do BPC inscritos no CadÚnico 
Segmento Total de beneficiários do 

BPC 

Total de beneficiários do BPC 

inscritos no CadUnico 

Pessoa com 

Deficiência 

626 182 

Pessoa Idosa 255 69 

Total 881 251 

     Fonte: CECAD/MDS/agosto/2013 

 

O órgão gestor da Política de Assistência Social no município realiza 

atendimento com Benefícios Eventuais e como garantia à alimentação oferta o 

atendimento à população com auxílio alimentação.  

 Benefícios eventuais conforme o Decreto nº 6.307 de 14/12/2007 são 

provisões suplementares e provisórias que integram o Sistema Único de Assistência 

Social – SUAS e fazem parte da Proteção Social Básica. O auxílio alimentação 

objetiva promover segurança alimentar as famílias em situação de vulnerabilidade 

social.  

 O auxílio alimentação deve ter relação direta com a oferta de serviços, 

programas e projetos dos quais as famílias participam, principalmente no âmbito de 

acompanhamento dos Centros de Referência da Assistência Social – CRAS e 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS. 

 Destaca-se que a oferta de benefícios eventuais é um direito do cidadão e o 

quadro 5 demonstra o atendimento às famílias no ano de 2014, considerando os 

meses de janeiro a agosto de 2014, com auxílio alimentação: 

Quadro 5. Número de atendimentos no ano de 2014. 
Equipamento Quantidade de auxílios 

CRAS I 97 

CRAS II 69 

CRAS III 57 

SEMAS 92 

Total 315 
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 A partir do Quadro 5 destaca-se que dos 1.380 atendimentos previstos 

para o ano de 2014 no Plano Municipal de Assistência Social para o Quadriênio 

2014-2017, foram realizados até o mês de agosto, 315 atendimentos o que 

demonstra um percentual de 22,82% de famílias atendidas em relação ao total 

previsto para o ano. 

 O Gráfico 6 demonstra maior índice de atendimento no território de 

abrangência do CRAS Região I com 31%, área do município com maior índice de 

situações de vulnerabilidade e insegurança alimentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.2 Equipamentos Públicos de Alimentação e Nutrição em Âmbito Municipal  

 

COZINHA COMUNITÁRIA: 

Descrição: Equipamento público de segurança alimentar que compõe uma ação 

estratégica da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN), 

contribuindo para a redução dos índices de insegurança alimentar e nutricional da 

população, além de promover o acesso à alimentação adequada e saudável. É 

Gráfico 6. Atendimentos com auxílio alimentação. 
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componente estratégico para erradicação da Extrema Pobreza e Pobreza  no Brasil 

e em Canoinhas. 

 

Público: Famílias participantes do Programa de Atenção Integral à Família 

(PAIF),Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos  para crianças de  0 á 

6 anos, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos  15 à 17 anos,   

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos  Idosos desenvolvidos pelo 

CRAS I e ainda   Programas de Inclusão Produtiva (Cooperativa de Resíduos 

Sólidos) em acompanhamento  pelo CRAS.    

 

Objetivos: Oferecer aos participantes das atividades realizadas pelo CRAS I 

alimentação saudável, balanceada e com qualidade. 

♦ No ambiente de Cozinha Comunitária se objetiva a produção de refeições em 

ambientes adequados, com qualidade e compatíveis com os requisitos para uma 

alimentação saudável e uma vida digna, respeitando as diferenças regionais 

proporcionando, assim, aos segmentos mais vulneráveis à fome, acesso a uma 

alimentação saborosa, saudável, diversificada, econômica e rica em nutrientes. 

 

Outro objetivo deste equipamento público é disponibilizar a Comunidade, e as 

entidades que compõem a rede socioassistencial, estrutura física, para realização de 

oficinas, cursos na área de segurança alimentar e nutricional e educação alimentar e 

nutricional.  

 

Abrangência: Como pudemos observar nos dados citados acima o Distrito do  

Campo d’ Água Verde, onde está em construção a  Cozinha Comunitária,  é a 

extensão territorial onde concentram-se maior índice de pessoas vivendo em 

situação de extrema pobreza e pobreza no Município, o que se justifica a 

implantação desta Unidade e demais programas e projetos que contribuam para a 

erradicação da extrema pobreza e pobreza neste contingente populacional.    
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Quadro 6. Recursos Investidos na Cozinha Comunitária. 
Cozinha Comunitária Recursos Investidos 

AÇÃO 
Meta 

Física 

Meta 

Financeira 

(R$) 

ANO 
Fonte 

Recurso 

- Construção Cozinha 

comunitária 
269,59m² 289.130,43 2013 

Convênio 

união e 

contrapartida 

do município 

- Projeto Básico - 12.600,00 2013 

- Equipamentos - 140.000,00 2014 

- Utensílios - 40.000,00 2014 

TOTAL 481.730,43 

 

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA  

 

A Agricultura Urbana e Periurbana (AUP) ) é realizada dentro das áreas 

urbanas de um  município em especial em regiões periféricas. 

   

A AUP segundo um levantamento das Organizações das Nações Unidas 

para a Agricultura e Alimentação (FAO, 2002; 2006) revelou que:  

 

 ...aproximadamente 20% dos alimentos frescos consumidos no mundo são 

produzidos em áreas urbanas, por cerca de 800 milhões de pessoas. 

Outro dado importante divulgado pela FAO é que os gastos com 

alimentação absorvem de 60%  à 70%  do rendimento das populações de 

baixa renda das cidades, que frequentemente convivem com a dificuldade 

de acesso a uma  alimentação de qualidade e com a tendência  à 

homogeneização dos hábitos  alimentares, prevalecendo dietas com baixos 

valores nutricionais e carentes de vitaminas e sais minerais.  ( Informativo 

Centro de Apoio à Agricultura Urbana e Periurbana –CAAUP SC, 2014) .  
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Os cultivares agroecológicos em ascensão no mundo e em especial no Brasil, 

tem sido difundida como uma alternativa bastante viável de produção de alimentos 

que contemple além das preocupações  sociais também  a sustentabilidade 

socioambiental, visto que seu objetivo maior é a manutenção da produtividade 

agrícola com o mínimo possível de impactos ambientais e com retornos econômicos 

e financeiros adequados  que contribuam para a redução da  extrema pobreza e 

pobreza , alinhados com o Programa Brasil sem Miséria do Governo Federal.  

 A Agricultura Urbana e Periurbana (AUP) desenvolvida no Município de 

Canoinhas desde o ano de 2005, com o objetivo de plantio de verduras, hortaliças e 

flores em áreas ociosas do município para garantir as populações em situação de 

vulnerabilidade social acesso a alimentos de base  agroecológicas para auto 

consumo e venda local (vizinhança) da  produção excedente.  

Atualmente são desenvolvidas em Canoinhas através da Secretaria Municipal 

de Assistência Social diversas ações na área da AUP que são: 

- Horta Comunitária: Localizada no Bairro Campo d’ Água Verde, em espaço 

baldio cedido por empresa privada, a Horta Comunitária Branca de Neve, é um 

espaço de cultivo comunitário onde famílias encaminhadas pelo Centro de 

Referencia da Assistência Social (CRASI) plantam para auto consumo.  

As mesmas são orientadas por Técnico em agropecuária da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e recebem apoio de mudas de hortaliças, ervas 

medicinais, pagamento de água para a manutenção da horta e ainda substratos e 

adubos orgânicos para preparo do solo.      

- Hortas Institucionais: Desenvolvida  no Abrigo  Casa Lar dos Idosos, com o objetivo 

de terapia ocupacional e produção para o auto consumo.     

- Hortas Domiciliares: Implantada em  2014 em parceria com a Secretaria Municipal 

de Habitação no  Conjunto Habitacional Princesa do Planalto, incentiva o plantio de 

verduras e flores para consumo e embelezamento da propriedade . Possui apoio 

técnico e logístico na doação de mudas e insumos,  conta ainda com a parceria do 

Instituto Federal  de Santa Catarina (IFSC) Campus Canoinhas através do Curso em 

Agroecologia.   
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- Produção de Mudas de Hortaliças e Ervas Medicinais: É executado na Unidade 

Prisional Avançada (UPA) Projeto de Ressocialização, coordenado pela Secretaria 

Municipal de Assistência  Social através do Técnico em Agropecuária, com produção 

anual de aproximadamente 25.000 (vinte e cinco  mil mudas) , as quais são 

destinadas aos programas sociais (hortas comunitárias,  hortas domiciliares, hortas 

institucionais, assentados da reforma agrária e Projeto Educação do Campo).  

 

1.2.2 Agricultura  

 

A agricultura é uma atividade produtiva de suma importância para o homem, 

pois é a partir dela que obtemos nosso sustento, e podemos ficar em segurança 

alimentar. 

Canoinhas é um município aonde a agricultura tem uma representatividade 

muito significativa, pois somos conhecidos como cidade do agro- negocio.  

A cidade de Canoinhas é um polo agrícola, possui 1.140 Km² de extensão e é 

dividida em 60 localidades. Seu movimento econômico agrícola destaca-se em 

primeiro lugar a cultura do tabaco, sendo a quarta maior produtora de do produto no 

nível de Brasil e primeira no Estado de Santa Catarina, também no município se 

produz madeira, frango, feijão, erva mate, leite,cebola, frutíferas,tomate, mel de 

abelha, laranja, morango, entre outros, garantindo qualidade de vida e estabilidade 

nas propriedades rurais, contribuindo assim para a diminuição do êxodo rural em 

nosso município e região, movimentando os comércios locais de maquinas 

agrícolas, veículos, eletrodomésticos, supermercados, vestuários entre outros 

Segundo o IBGE, 26% da população do município de Canoinhas habitam as 

áreas rurais, e a distribuição de terras no município pode ser observada no Quadro 

7.   
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Quadro 7. Distribuição das Terras. 
Estrato área Proprietário Arrendatário Posseiros Outros Total 

Até 2 ha 708 24 116 49 897 

2 à 5 235 16 29 5 285 

6 à 10 357 7 17 2 383 

11 à 20 281 6 23 1 311 

20 à 50 301 7 16 14 338 

> 50 170 3 5 0 178 

Total 2.082 63 206 71 2.392 

 

 

Os principais produtos encontrados no município são: a cultura do tabaco, 

soja e milho, como pode ser observado no Quadro 8, entretanto a produção de 

suínos também se destaca, como podemos observar no Quadro 9 que demonstra a 

movimentação econômica agrícola do município.       

 

 

   Quadro 8. Dados da Produção Agrícola de Canoinhas. 

 

 

 

 

 

 

Produto Área 
(há) 

Produção 
(T) 

Rendimento 
Médio 
(kg/há) 

Produção 
SC (T) 

Representação 
% SC 

Fumo 6.500 15.470 2.380 258.369 5,99 

Soja 18.000 62.280 3.460 1.647.410 3,78 

Milho 7.200 66.960 9.300 3.132 2,14 
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     Quadro 9. Movimento Econômico Agrícola 

Valor total Valor 

Fumo 79.981.587,19 

Soja 52.582.949,85 

Suíno 46.069.807,99 

Milho 15.582.771,12 

Bovinos 11.285.590,28 

Madeira 7.205.359,91 

Erva Mate 6.077.985,40 

Frango 5.488.008,53 

Valor total 240.195.737,22 

 

O município de Canoinhas possui vários programas ligados à Secretaria de 

Desenvolvimento Rural, dentre eles:  

 

Programa Porteira Adentro (Lei Municipal nº 3.872/05): 

  

Têm como objetivo auxiliar na execução de obras de infraestrutura 

preferencialmente pequenas propriedades rurais. O programa viabiliza melhorias em 

propriedades rurais de canoinhas e para melhorar a logística, do programa foi 

subdividido o município em regiões no intuito de atender todas as comunidades. 

Para que o produtor seja atendido, o mesmo deve comparecer á Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Rural aonde as inscrições serão realizadas, 

obedecendo aos critérios da Lei. 

O Programa porteira Adentro foi um grande avanço nas ações do município 

promovendo a possibilidade da execução de serviços nas propriedades, dentro de 

condições estabelecidas em lei, com este incentivo estimula-se o crescimento das 

atividades agropecuárias e motivamos a permanências das famílias no campo. 

Sendo referência para prefeituras de outros municípios.     
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Programa Incentivos a Pecuária (Lei Municipal nº 4.067/06): 

 

A secretaria municipal de desenvolvimento rural através da lei municipal nº 

4067/ 06 tem incentivado a produção de animais de qualidade em nosso município. 

Dentre as ações destacaremos algumas, tais como: 

Cursos de inseminação artificial, para melhoramento genético do rebanho 

leiteiro, bem como de corte. Distribuição de Pastagens perenes de verão para os 

pecuaristas plantarem em suas propriedades, Hermatria, Tifton, Missioneira Gigante, 

Amendoim Forrageiro, capim pioneiro, Elefante anão e Curumim são as variedades 

disponibilizas. 

O programa Planorte leite propõe que 5% das áreas hoje com culturas anuais 

possam ser transformadas em pastagens de verão, e as áreas de caíva  podem ser 

melhoradas com introdução de espécies forrageiras de verão e inverno, adaptadas  

em nossa região 

 

Quadro 10. Produção anual de bovinos, suínos e ovinos no município de Canoinhas. 

ANO BOVINOS SUINOS OVINOS TOTAL 

2010 2.685 2.146 108 4.939 

2011 2.486 2.125 88 4.699 

2012 1.517 1.273 33 2.823 

2013 727 1.244 0 1.971 

2014 366 478 0 844 

TOTAL 7.781 7.266 229 15.276 

 

 

Programa municipal de incentivos à piscicultura. 

 

O Programa consiste em uma atividade contínua, a ser desenvolvida pelos 

técnicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural em parceria com 

instituições públicas e privadas que atuam na área agrícola no município de 

Canoinhas e terá como característica promover o desenvolvimento rural sustentável 



 
MUNICÍPIO DE CANOINHAS 

CÂMARA INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 
CAISAN/CANOINHAS 

 

44 
 

do município, de forma integrada visando melhorar o aproveitamento do potencial 

agropecuário, através de medidas que viabilizem fortalecer a sustentabilidade do 

setor primário. O município de Canoinhas possui características como topografia, 

localização geográfica e áreas disponíveis para ampliação da produção do pescado 

que viabilizam a produção de forma sustentável. A piscicultura é uma atividade que 

permite a diversificação da produção, alto valor agregado por área e possibilidade de 

produção da agricultura familiar.  O produto possui alta aceitação pela população e 

no decorrer dos anos houve um aumento substancial no consumo de pescados de 

água doce e derivado. Sendo assim, as atividades envolverão a coordenação 

estratégica das atividades ligadas à produção, comércio, industrialização de 

Pescados de água doce no município de Canoinhas. O programa promovendo 

ganhos de qualidade, produtividade e o aumento de renda no meio rural, 

possibilitando maior inserção destas propriedades rurais no mercado de forma 

sistemática, com ganhos na logística de distribuição e abertura de novos mercados.  

 

Esporte E Lazer No Campo 

 

O principal objetivo do Esporte e Lazer do Campo é implantar políticas 

públicas que garantam a inclusão social por meio do esporte e lazer, assim como 

desenvolver praticas que garantam formação de novos atletas e uma rede de 

incentivo àqueles que representam o espírito esportivo. Organizando o Projeto 

Esporte e Lazer no campo no município de Canoinhas estaremos integrando varias 

comunidades, em um momento de descontração, acreditamos que com este 

projetos estaremos propiciando uma qualidade de vida melhor ao nosso 

empreendedor rural. 
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Programa Municipal de Incentivo a Fruticultura (Lei Municipal 

4.208/2007) 

 

Instituído pela Lei municipal nº 4.208/2007 para fomentar a produção de frutas 

no município, com prioridade nas culturas da maçã, uva e pequenos frutos (amora-

preta),  

O programa tem como objetivo, incentivar a produção de frutas com cultivares 

validadas para a região, de forma organizada, desde o processo de produção de 

mudas até a comercialização final. Os trabalhos objetivam melhorar a qualidade da 

produção e a organização dos produtores através de assistência técnica individual e 

em grupo nos cursos de capacitação qual é fornecido. 

Os incentivos a fruticultura são coordenados pela Comissão Municipal de 

Fruticultura a qual participam representantes de diversas entidades e de produtores 

ligados ao setor, com reuniões mensais. A motivação e mobilização por parte da 

comissão municipal de fruticultura formada por técnicos de órgão públicos, entidades 

e por produtores rurais ligados ou não a associação de produtores da área de 

fruticultura. Fez com que surgisse a elaboração de um projeto para a implantação da 

Central de Congelamento e Armazenamento de Pequenos Frutos, hoje localizada na 

localidade de Rio da Areia do Meio. Projeto consiste na construção de um barracão, 

aquisição de um veículo tipo furgão e na aquisição de um conjunto industrial para 

produção de frio. 

A central de congelamento e armazenamento de pequenos frutos apresenta 

capacidade de congelamento de 300kg de frutas por dia e de armazenamento de 10 

toneladas. Poderá ser utilizada para pequenos frutos como amora-preta, morango, 

mirtilo e framboesa. A central de congelamento é um bem público utilizado pela 

APASC - Associação de Produtores de Alimentos Saudáveis do Contestado, e 

COOPAFIC- Cooperativa de Produtores da Agricultura  Familiar do Interior de 

Canoinhas, seu funcionamento é administrado pelos associados com apoio da 

comissão da fruticultura. 
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Unidade de Apoio à Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar 

(UADAF):   

 

É um equipamento Publico de Segurança Alimentar, será implantada em um 

terreno urbano na rodovia BR 280, anexo ao Parque de Exposições Ouro Verde no 

município de Canoinhas/SC, pertencente ao Território da Cidadania do Planalto 

Norte. 

Esta unidade tem como objetivo promover o fortalecimento dos processos de 

comercialização dos agricultores organizados através de cooperativas familiares e 

da produção agroecológica, através da construção de estruturas de recebimento e 

armazenamento da produção de hortaliças, frutas e produtos processados como 

estratégia de atender melhor aos programas de compras institucionais como o PAA 

(Programa de Aquisição de Alimentos) e PNAE (Programa Nacional de Alimentação 

Escolar) e as demandas dos consumidores que buscam produtos mais limpos e 

saudáveis, aumentando a possibilidade de geração de renda no meio rural do 

município de Canoinhas e de municípios vizinhos pertencente ao Território da 

Cidadania do Planalto Norte de Santa Catarina. 

Esta unidade será construída em área urbana do município com infra-

estrutura adequada para o desenvolvimento das atividades, apresentando rede de 

distribuição de água e iluminação pública. A rodovia de acesso é pavimentada e 

localizada as margens da BR 280 que liga o município de Canoinhas aos municípios 

de Irineópolis/SC e Porto União/SC ao oeste e a BR 116 e ao município de Mafra a 

nordeste.  

O município apresenta mais de 1.100 km² de área sendo dividido em 4 

distritos e mais de 20 localidades rurais. A unidade de apoio à distribuição de 

alimentos será construída em uma região central do município  possibilitando o 

acesso dos agricultores. 

A localização da unidade dentro do município facilita o escoamento da 

produção para municípios maiores como Curitiba/PR, São Bento do Sul/SC e 

Joinville/SC localizados a menos de 200km de distância de Canoinhas/SC.  
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Esta localização estratégica garante a unidade uma maior agilidade no 

recebimento dos produtos dos agricultores pela facilidade de acesso e por 

oportunizar a distribuição e comercialização dos produtos pela ligação aos diversos 

centros consumidores. 

 

Programa de Aquisição de Alimentos- PAA: 

O Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA) foi 

instituído pelo Artigo 19 da Lei nº 10.696 de 02/07/2003 e alterado pela Lei nº 12.512 

de 14/10/11, regulamentado pelo Decreto nº 7775 de 04/07/12. O PAA é um 

Programa de compras governamentais que possibilita aos agricultores familiares a 

venda de produtos alimentícios para o governo, sem necessidade de licitação, no 

valor de até R$ 5.500,00 para acesso individual e de R$ 6.500,00 por meio de 

organização fornecedora (Cooperativas de produtores familiares).  

O PAA possui dois públicos beneficiários: os fornecedores e os 

consumidores de alimentos: 

- Fornecedores: agricultores familiares (art. 3º da Lei 11.326/2006) e organizações 

fornecedoras. Os fornecedores prioritários são: mulheres, famílias cadastradas no 

CAD Único, assentados da reforma agrária, quilombolas, indígenas e demais povos 

de comunidades tradicionais. 

- Consumidores: pessoas ou famílias em situação de insegurança alimentar que 

recebem os alimentos doados por meio de: redes sócio assistenciais (asilos, APAE, 

abrigos), equipamentos de alimentação e nutrição (cozinha comunitária e unidade de 

apoio a distribuição de alimentos) e de estoques públicos de alimentos. 

Preferencialmente aquelas entidades cadastradas no Cadastro Nacional de 

Entidades do Sistema Único de Assistência Social – CAD-SUAS que fornecem 

refeições a pessoas em situação de vulnerabilidade social, Centros de Referência da 

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

Social (CREAS) ou escolas da rede pública de ensino (desde que seja cumprido o 

que se refere no artigo 14 da Lei 11.947/2009), suplementando o PNAE e ainda 

restaurantes populares, cozinhas comunitárias e bancos de alimentos.  

Nesta primeira etapa de execução do Programa, o público consumidor será: 
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- Beneficiários de cestas básicas atendidos nos Centros de Referência da 

Assistência Social (CRAS I, II e III)- Centro Atendimento Psicossocial – CAPS, - 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI. 

O objetivo é oferecer um complemento às cestas básicas já oferecidas 

mensalmente, num total de 131 cestas. Levando em consideração uma média de 4 

pessoas por grupo familiar, espera-se beneficiar cerca de 484 pessoas por mês. 

No CAPS, serão servidos 800 almoços por mês, para as pessoas que 

participam das diversas atividades psicossociais realizadas pela equipe técnica da 

instituição. 

No PETI, serão servidos almoços para as crianças e adolescentes que 

participam das atividades diárias, totalizando 400 refeições por mês. 

 

Mercado público municipal 

Em canoinhas existe a feira de produtos oriundos da agricultura familiar. Com 

o crescimento dos participantes e o aumento da demanda está sendo elaborado o 

projeto arquitetônico de  um mercado municipal para melhor atender o público e dar 

maior conforto aos feirantes, disponibilizando um local estruturado, com boa 

iluminação e amplo espaço para comercialização dos produtos da agricultura, 

principalmente  agricultores atendidos pelos programas municipais de incentivos a 

olericultura e fruticultura. Este local atenderá em torno de 200 famílias rurais do 

município de Canoinhas proporcionando conforto aos feirantes e dinamizando o 

comércio no local. 

 

 

1.2.3 Meio Ambiente  

 

A Secretaria do Meio Ambiente (SEMMA) tem como suas atribuições 

desenvolver projetos em educação ambiental, expedir certidões ambientais, receber 

consultas sobre legislação ambiental, é responsável pelos cemitérios municipais, 

coletar e destinar resíduos urbanos e rurais, realizar palestras e seminários, realizar 

projetos de parques ecológicos, viabilizar os recursos naturais do município no 
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desenvolvimento sustentável, garantir o incentivo ao desenvolvimento ambiental, 

realizar convênios para ações em conjunto; enfim, oferecer o respaldo ambiental aos 

diversos segmentos municipais e aos anseios da população. 

Hoje o acesso a água tratada na área urbana é de 100% da população, na 

área Rural alguns localidades possuem ligações de água tratada, sendo a localidade 

de Fartura com 75 ligações, Felipe Schmidt com 86 ligações, Rio dos Pardos com 04 

ligações, Serrito com 12 ligações, Salto da Água verde com 08 ligações. As 

localidades citadas acima têm capacidade de atender 100% da população local, 

porém, somente poucas pessoas fizeram o pedido de ligamento à rede de 

abastecimento.  

Os moradores que não possuem ligação a rede de abastecimento pública de 

água tratada possuem outro tipo de abastecimento, como poços artesianos, semi-

artesianos e cisternas, porem não é possível ter certeza sobre o numero de pessoas 

atendidas por este tipo de abastecimento citado. 

O acesso ao sistema de tratamento de esgoto está em fase de implantação, 

sendo necessária a construção da Estação de Tratamento de Esgoto (foi realizado 

processo licitatório, sendo a empresa ganhadora ITAJUI), e atenderá a área urbana 

do município. 

O hoje se tem conhecimento de 03 localidades no município em que em 

períodos de secas pode haver a falta de água, sendo a vila Paranazinho situada na 

localidade de Arroios, a localidade de Rio de Areia e a localidade de Encruzilhada, 

Sendo que na Vila Paranazinho e Rio da Areia estão sendo construídos 

reservatórios para minimizar os efeitos da falta de água para consumo. 

Hoje, o município possui alguns reservatórios de água sendo 1.200 m³ na rua 

São José, 800m³ na rua Cidade de Jaú, 500m³ mais 2 reservatórios com 50.000 e 

20.000 litros, Jardim esperança possui um reservatório de 50.000 litros e estão 

sendo construído outro com capacidade de 500m³ estes na área urbana, e na área 

rural possui na localidade de Fartura um reservatório de 10.000 litros, e um 

reservatório na localidade de Felipe Schimidt com capacidade de 20.000 litros.  

Na rede Pública Municipal de ensino, todas as escolas na área Rural e 

algumas na área urbana possuem cisternas que captam a água da chuva, com a 



 
MUNICÍPIO DE CANOINHAS 

CÂMARA INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 
CAISAN/CANOINHAS 

 

50 
 

capacidade média de 3.000 litros. Também, algumas propriedades particulares 

possuem esse sistema, porém não sendo possível estimar o numero dessas 

propriedades.  

A coleta de Resíduos no município é terceirizada e quem realiza é a Empresa 

Serrana Engenharia Ltda. Essa coleta atende 100% da área urbana, gerando em 

média 600 toneladas de resíduos por mês, o qual é levado para o aterro sanitário 

denominado SELUMA no município de Mafra – SC é de responsabilidade da mesma 

empresa que faz a coleta deste resíduo. 

 Na área rural a coleta é realizada mensalmente em todas as localidades, 

porém essa coleta é somente de material reciclado.  

Recentemente foi implantada a coleta seletiva no município, e a 

responsabilidade da separação e venda desse material é da Cooperativa de Material 

Reciclado de Canoinhas, sendo a coleta custeada pela administração municipal. 

Com esta ação, espera-se que a quantidade de resíduos encaminhada ao aterro 

sanitário tenha uma diminuição significativa.  

 

1.2.4 Saúde  

 

A segurança alimentar está diretamente relacionada à saúde. Pessoas em 

situação de insegurança alimentar apresentam maiores problemas de saúde e 

produzem menos, gerando direta e indiretamente maiores custos e diminuindo a 

qualidade de vida. O Brasil está na 29ª posição no Índice Global de Segurança 

Alimentar apresentando pela Economist Intelligence Unit (EIU), que avalia a 

segurança alimentar em 107 países.  

O município de Canoinhas não possui dados sobre a insegurança alimentar, 

mas, por mais que não saibamos a sua dimensão, sabemos que ela está presente, 

caracterizada pela dificuldade de acesso regular e permanente a alimentos de 

qualidade e em quantidade suficiente, muitas vezes comprometendo o acesso a 

outras necessidades essenciais. 
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A alimentação adequada com alimentos de qualidade, nutrientes suficientes, 

segurança em relação à isenção de produtos químicos e físicos nocivos permite 

manter o equilíbrio nutricional e a saúde. 

Os indicadores de saúde podem refletir a situação da segurança alimentar de um 

município. A taxa bruta de natalidade no município de Canoinhas em 2012 foi de 

15,15/1.000 habitantes. Conforme dados do DATASUS, o número de nascidos vivos 

em Canoinhas em 2013 foi 180, sendo que destes, 12,2% nasceram abaixo do peso, 

ou seja, com menos de 2.500kg. 

A taxa de mortalidade infantil é um indicador útil para avaliar as condições de 

saúde e nutrição de uma população. O coeficiente de mortalidade infantil (CMI), o 

qual estima o risco de um nascido vivo morrer durante o primeiro ano de vida, foi de 

8,7/1000 nascidos vivos em 2012 em Canoinhas. Esse indicador teve uma redução 

de 60,7% em uma década, sendo que em 2003 o CMI era de 22,2/1000 nascidos 

vivos. O Coeficiente de Mortalidade Neonatal (CMN) foi de 6,2/1000 nascidos vivos 

em 2008 e o Coeficiente de Mortalidade Pós-Neonatal (CMPN) foi de 2,4/1.000 

nascidos vivos em 2012, conforme dados do Sistema de Informação sobre 

Mortalidade (SIM).  

Em relação à mortalidade geral, em 2011 Canoinhas apresentou um total de 

389 óbitos, sendo 210 homens e 179 mulheres. Destacando-se como principais 

causas de óbito entre os homens as causas externas e as endócrinas, nutricionais e 

metabólicas e entre as mulheres as doenças do aparelho respiratório e neoplasias. 

Percebe-se que entre as principais causas de morte no município de Canoinhas 

estão motivos, como as doenças endócrinas, nutricionais, metabólicas e as 

neoplasias, as quais poderiam ser evitados ou amenizados por meio de uma 

alimentação adequada e segura.   

A taxa de hospitalização também reflete a situação de saúde da população. O 

total de internações no ano de 2012 foi de 3.684, com uma redução de 7% em 

relação ao ano anterior. As principais causas de hospitalização foram: Gravidez, 

Parto e Puerpério, com predomínio das internações na faixa etária entre 20 e 29 

anos (465 internações); doenças do aparelho circulatório, concentrando-se as 

internações na faixa etária de 70 a 79, apresentando 129 internações, as quais 
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podem refletir os maus hábitos de vida como alimentação inadequada, consumo 

excessivo de álcool, tabagismo e à falta de atividade física; e doenças do aparelho 

respiratório, destacando que Canoinhas é uma das cidades mais frias do país. O 

clima do município, segundo classifica-se como mesotérmico úmido, sem estação 

seca, com verões frescos e geadas frequentes em junho, julho e agosto, o que pode 

favorecer as internações por doenças do aparelho respiratório.  

 Canoinhas conta com 14 Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

interiorana, 06 UBS central, as quais totalizam uma cobertura populacional de 

48,25%. Possui anda 01 Policlínica de especialidades, CAPS, SAMU, CEO, Saúde 

Itinerante, Saúde Mental Infanto-Juvenil, Laboratório Municipal, Centro Integrado de 

Saúde Bucal, Odontomóvel, Laboratório Municipal, Secretaria Municipal de Saúde 

(SMS), Ambulatório de Epidemiologia, Unidade de Vigilância Sanitária, Pronto 

Atendimento Municipal 24 horas, com médicos atuando diariamente e uma escala de 

sobreaviso, Equipes de Estratégia da Saúde da Família, com cobertura populacional 

de 32,59% e Equipe de Saúde Bucal. Ainda, há 10 prestadores de serviços: Hospital 

Santa Cruz, com sobreaviso de especialidades e 124 leitos, sendo 92 SUS; 03 

Laboratórios prestadores de serviços SUS; 01 Centro de Diagnóstico por Imagem 

(CDI), que são realizados exames de Média e Alta Complexidade; 02 Laboratórios 

de próteses dentárias; Clínica Litocentro; Rede Feminina de Combate ao Câncer e 

Corpo de Bombeiros. 

O município de Canoinhas possui escassos dados sobre o estado nutricional 

da sua população. Os poucos dados existentes fazem parte do relatório do SISVAN 

sobre Acompanhamento Nutricional – ANDI (Atenção Nutricional à Desnutrição 

Infantil), segundo o qual, em 2012, foram acompanhadas 30,2% das crianças 

menores de 5 anos, das quais 58 estavam desnutridas, ou seja a desnutrição atinge 

5,3% das crianças menores de 5 anos no município de Canoinhas. Apesar de ser 

uma prevalência abaixo da encontrada a nível nacional, a qual chega a 16,4% nas 

crianças beneficiárias do Programa Bolsa Família (SISVAN), é um percentual alto.  

O programa Hiperdia (Programa de atendimento ao hipertenso e diabético). 

Possui 6797 pacientes cadastrados, sendo que 11,14% da população do município 

de Canoinhas apresentam hipertensão e 3,4% diabetes mellitus.   
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A vigilância epidemiológica do município executa suas ações para identificar 

problemas importantes que necessitam de intervenção imediata, além de fornecer 

indicadores que permitem auxiliar na tomada de decisões e planejamento em saúde.  

Atua em várias esferas como:  

- No controle da dengue, onde as ações são realizadas permanentemente por 

dois agentes/fiscais de vigilância epidemiológica, os quais fazem o monitoramento 

constante da presença de focos da dengue na área urbana, visitando mensalmente 

imóveis e locais considerados estratégicos para o combate dos focos do mosquito. 

Além disso, orientam e informam a população sobre a importância de manter a 

limpeza dos terrenos para evitar a proliferação do mosquito. Em 2008 foi detectado 

um foco do mosquito Aedes Aegypt no distrito de Marcílio Dias e não houve registro 

de caso de dengue. 

- No controle da tubérculose, por meio do Programa de Controle da 

Tuberculose (PCT), o qual visa realizar o diagnóstico, tratamento e prevenção da 

doença.  

- No controle da Hanseníase, onde todos os postos de saúde estão 

capacitados para suspeitar e encaminhar estes casos para o serviço especializado. 

Hoje o município de Canoinhas já conseguiu eliminar a hanseníase, ou seja, há 1 ou 

menos de 1 caso para cada 10 mil habitantes.  

- No controle de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e AIDS, com a 

implantação do programa em 1995, data da notificação do primeiro caso de AIDS no 

município. Atua em três focos: aconselhamento e orientação sobre as DSTs e 

realizando testes anti-HIV; laboratório de diagnóstico de HIV, sífilis e hepatite virais; 

e serviço de assistência aos portadores do HIV, doentes de AIDS e seus familiares.   

No controle do tabagismo, que tem como objetivo reduzir a prevalência de 

fumantes e a consequente morbimortalidade relacionadas ao tabaco.  

No controle das meningites, onde foram notificados 27 casos de, no período 

de 2000 a 2004, e 15 casos de meningites bacterianas não especificadas em 2004. 

Em relação à morbidade por doenças transmissíveis, no município de 

Canoinhas, apesar de aproximadamente 200 notificações por ano de pessoas 

expostas ao vírus da Raiva, principalmente em virtude de agressões por cães ou 
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gatos, nunca houve registro de caso de Raiva Humana. Em relação ao tétano, foram 

registrados dois casos de tétano acidental sendo um em 2005 e outro em 2006. Com 

relação ao Sarampo, não foi registrada a ocorrência de caso desde 1999. Em 2008 

foram registrados cinco casos suspeitos de Rubéola, mas os casos não foram 

confirmados. Não se tem registro da ocorrência de casos de Síndrome da Rubéola 

Congênita. No quadro das doenças persistentes têm-se as meningites: 01 caso em 

2008; hepatites: 06 casos em 2008, sendo 04 de Hepatite A, um caso de Hepatite C 

e um caso de hepatite B; leptospirose foram 08 casos suspeitos e um confirmado e a 

sífilis congênita o último caso notificado foi em 2004.  

Diante do exposto, reforça-se a importância da atuação da intersetorialidade 

das políticas públicas, principalmente no que se refere à saúde e segurança 

alimentar e nutricional, pois situações que estão agravadas na            área da saúde 

poderiam estar sendo prevenidas com a atuação de SAN de forma articulada e 

complementar, haja vista a importância do presente Plano Municipal de Segurança 

Alimentar e Nutricional , que prevê ações conjuntas.   

 

1.2.5 Educação  

 

A Secretaria Municipal de Educação (SME) atende 35 unidades de ensino, 

totalizando 5.968 matrículas. Destes, 14 são Centros de Educação Infantil, além de 

2 Centros de Educação Infantil localizado na zona rural com um público de 1.963 

alunos, enquanto 3.906 alunos estão matriculados nas 21 unidades escolares do 

município mais 1 extensão rural, além dos 99 alunos matriculados no Ensino de 

Jovens e Adultos (Dados Preliminares – Educacenso/ 2014).  

            Segundo os dados da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e 

Orçamento (SMAFO) da Prefeitura de Canoinhas-SC, há uma série histórica de 

aplicação de recursos financeiros nos últimos anos na educação municipal. Esses 

investimentos são relativos às receitas de impostos e transferências constitucionais, 

mínimo de 25%, conforme o Art. 212, da Constituição Federal Brasileira/1988, e Lei 

de Diretrizes e Bases/1996 Art. 69 com os seguintes investimentos de acordo com o 

Quadro 12. 
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Quadro 11. Investimento na Educação Municipal período entre 2005-2013. 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

28,37% 28,83% 28,41% 28,16% 30,14% 29,60% 30,93% 31,93% 31,38% 

Fonte: SMAFO  

 

De acordo com Blaka (2010) na questão educacional a taxa de analfabetismo 

deste município é de 4,33% pessoas na faixa de 15 anos ou mais. Segundo dados 

do (IBGE, 2010), esse percentual está dividido em cerca de 50% na zona urbana e 

50% na zona rural.  

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica resultado da Prova Brasil, 

é um instrumento de medida das competências leitora e matemática aplicado aos 

alunos do ensino fundamental, somado ao movimento anual das escolas (MEC, 

2011). No município de Canoinhas, este índice demonstrou o rendimento de 5,4 

para os alunos das 4ª séries (anos iniciais) e o rendimento de 4,3 para os alunos das 

8ª séries (anos finais). Esses dados correspondem à totalidade da rede de ensino, 

rural e urbana, ficando acima da meta projetada nacionalmente para os alunos dos 

anos iniciais (5,2) e abaixo do projetado para os anos finais (4,7). 

Em 2.010, neste município, o percentual de pessoas de 18 a 24 anos sem 

instrução ou com ensino fundamental incompleto, do sexo feminino, era de 15,4% e 

do sexo masculino 15,3%; com ensino fundamental completo e médio incompleto, 

25,0% feminino e 24,3% masculino; ensino médio completo e superior incompleto, 

52,3% feminino e 55,4% masculino; com ensino superior completo, 7,1% feminino e 

3,9% masculino (PORTAL ODM, 2014). 

 

O gráfico 7 demonstra, também, que as mulheres têm mais anos de estudos 

que os homens. 
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Fonte: IBGE – Censo Demográfico 

 

 

O município de Canoinhas realiza o atendimento em tempo integral aos 

alunos da rede municipal em todas as unidades escolares. O termo “integral” por 

definição, quer dizer total, inteiro, global. É isso o que se pretende com a educação 

integral: desenvolver os alunos de forma completa, em sua totalidade. Muito mais do 

que o tempo em sala de aula, a educação integral reorganiza espaços e conteúdos.  

O gráfico 8 apresenta a evolução no número de alunos atendidos nas 

unidades de ensino da rede municipal de Canoinhas durante os anos de 2011 e 

2014. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Percentual da população de 18 a 24 anos, segundo nível de instrução e 
sexo - 2010. 
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FONTE: Dados finais FUNDEB/FNDE/MEC/2013 

 

A SME está subdividida em dois grandes departamentos: Setor administrativo 

e Setor Pedagógico. Em ambos os setores é possível verificar ações diretas e 

indiretas de Segurança Alimentar e Nutricional. No setor administrativo está inserido 

o gerenciamento da Alimentação Escolar das unidades escolares da rede municipal, 

bem como o setor de compras que oferece importante suporte para a execução da 

alimentação, como a aquisição de equipamentos, utensílios de cozinha e outras 

ações que auxiliam a garantir a qualidade sanitária. 

No setor pedagógico, encontra-se o gerenciamento e o monitoramento de 

programas e projetos que envolvem temas e ações pertinentes à Segurança 

Alimentar e Nutricional, como o Programa de Educação do Campo e o Mais 

Educação, onde os alunos inseridos nestes programas recebem alimentação 

adequada conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE). 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é uma importante 

estratégia de efetivação da Segurança Alimentar e Nutricional no âmbito escolar. A 

forma de gestão do PNAE (PNAE – creche; PNAE – pré-escola; PNAE – 

fundamental; PNAE – EJA; PNAE Programa Mais Educação, PNAE - AEE) deste 

município é centralizada. Os alimentos são comprados pelo Setor de Alimentação 

Gráfico 8. Alunos de ensino fundamental matriculados no tempo integral 2011- 2014. 
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Escolar da SME e distribuídos pelos fornecedores para as Escolas Urbanas e 

Centros de Educação Infantil e pelo caminhão da SME para as Escolas Rurais. 

Em 2013 foram fornecidas aproximadamente 2.679.744 refeições, 

considerando o número de alunos, o número de refeições oferecidas no dia e os 

dias de atendimento no ano de 2013, sendo 834.024 (creche); 691.200 (pré-escola); 

809.200 (fundamental); 286.920 (programa mais educação); 29.600 (EJA); 28.800 

(AEE). Nos Centros de Educação Infantil são fornecidas 5 refeições ao dia para os 

alunos de período integral e 2 refeições ao dia para os alunos de período parcial. 

Algumas crianças do período parcial matutino realizam a terceira refeição, 

almoçando no CEI. Nas escolas são oferecidas 3 refeições para os alunos do 

Programa Mais Educação, 1 refeição no período matutino e 1 refeição no período 

vespertino. Os alunos de período parcial matutino podem realizar um lanche inicial 

(antes das atividades escolares) caso desejarem. Também são atendidos com 

refeições alunos do ensino fundamental nos projetos e jogos escolares, além de 

alunos que residem em locais distantes da escola e dependem de transporte 

escolar. 

A Prefeitura do Município de Canoinhas participou financeiramente da 

execução do Programa com R$ 896.659,95 para a compra de gêneros alimentícios 

perecíveis e não perecíveis. Além dos recursos da Prefeitura investidos em 

alimentos, a Prefeitura também investiu em outras despesas que dão o suporte à 

execução do PNAE nas unidades escolares (recursos humanos, equipamentos, 

utensílios, dedetização, transporte dos alimentos, limpeza de caixa d´água, entre 

outras) totalizando R$ 1.250.639,00. 

Para a aquisição de alimentos da agricultura familiar são realizadas 

chamadas públicas, todas com publicação prévia, aberta para todos os interessados 

que atendam os critérios do edital em participar. Entre os itens comprados dos 

agricultores e/ou cooperativas estão: amora preta, kiwi, laranja orgânica, laranja 

comum, limão comum, melancia, pêssego, tangerina, alface, acelga, batata doce 

lavada, batata salsa, beterraba lavada, brócolis, cebola, couve-flor, pepino in natura, 

tempero verde com cebolinha e salsinha, tomate, pão branco fatiado e embalado, 

feijão preto, molho de tomate pronto para o consumo, mel de abelha, maçã 
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vermelha; abobrinha verde; alface; brócolis; cenoura; couve manteiga; repolho 

verde; tempero verde e mandioca sem casca. 

Em 2013, foram gastos com a Agricultura Familiar R$ 324.262,73, o que 

corresponde a 60,73% do recurso federal utilizado (SME, 2014).  

Para maior controle de qualidade dos alimentos adquiridos, é realizado desde 

o processo da elaboração da pauta dos alimentos, com o cuidado na especificação 

dos produtos e a solicitação de amostras. Após a compra dos alimentos os mesmos 

são conferidos em relação a quantidade e qualidade, conforme a solicitação do 

Setor de Alimentação Escolar. Nas unidades escolares onde ocorre a entrega direta 

do fornecedor, as cozinheiras e auxiliares de cozinha são capacitadas para a devida 

conferência dos alimentos, incluindo cuidados com a marca, peso do produto, 

integridade da embalagem, rotulagem e data de validade, entre outros. Os alimentos 

entregues com irregularidades são devolvidos ao fornecedor e realizado a troca.  

Visando a importância da Segurança Alimentar e Nutricional dos usuários do 

PNAE, o Setor de Alimentação Escolar no momento da elaboração da pauta de 

compras dos alimentos solicita amostras de todos os alimentos não-perecíveis e 

alguns perecíveis como: carnes, frios e laticínios. Esses alimentos são avaliados 

pelo Setor de Alimentação Escolar e pela Vigilância Sanitária e em seguida emitido 

um Relatório de Aprovação ou Reprovação dos Alimentos para o Setor de Licitação. 

Alimentos reprovados não são aceitos na alimentação escolar. A Vigilância Sanitária 

quando solicitada faz a inspeção dos alimentos na unidade escolar, inclusive o 

recolhimento dos mesmos quando ocorre algum problema e realiza o auto.  

O cardápio das escolas e dos CEI’s são elaborados por nutricionistas, 

atendendo as normativas do Programa. Ao elaborar o cardápio das escolas foi 

priorizado a compra de alimentos in natura, da Agricultura Familiar e incluído todos 

os dias no cardápio alimentos ricos em proteína, carboidratos, vitaminas e sais 

minerais. Vegetais e/ou frutas são oferecidos diariamente. Também é ofertado aos 

alunos do turno matutino a refeição do desjejum, com alimentos ricos em proteína e 

carboidratos. O cardápio dos CEI’s é diferenciado e contempla todos os dias frutas, 

verduras, leites, arroz, feijão e carnes. São oferecidas cinco refeições ao dia nos 

CEI’s, sendo café da manhã, lanche da manhã e almoço para os alunos do turno 
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matutino; lanche da tarde e jantar para os alunos do turno vespertino e café da 

manhã e tarde, almoço e jantar para os alunos de período integral. Alimentos 

integrais (farinha de trigo integral para elaboração de pães e bolos), sementes de 

linhaça e gergelim foram incluídos nas preparações. Para os alunos com patologias 

relacionadas à alimentação, o cardápio é diferenciado (alérgicos, intolerantes, 

diabéticos e celíacos), com inclusão de alimentos a base de soja, sem açúcar, sem 

glúten e integrais.  

Na elaboração dos cardápios contemplam-se as necessidades nutricionais 

para o público de acordo com as seguintes faixas etárias: cardápio de 0 a 6 meses; 

cardápio de 6 a 12 meses; cardápio acima de 1 ano; cardápio de 6 a 15 anos e 

cardápio acima de 15 anos.  

Com cardápio diferenciado foram atendidas 5 crianças nos Centros de 

Educação Infantil: 1 criança com intolerância à lactose, 1 criança com intolerância ao 

glúten, 1 aluno alérgico ao leite, ovo e soja, 1 criança com restrições ao leite integral, 

corantes, refrigerantes, temperos coloridos, achocolatados, maionese e produtos 

industrializados e 1 criança com problemas renais com restrição ao cálcio. 

Nas escolas, com cardápio diferenciado foram atendidas 23 crianças: 9 

crianças com diabetes, 10 crianças com intolerância à lactose, 2 crianças com 

alergia ao leite de vaca e 2 crianças com disfagia. 

Em todos os casos, as Nutricionistas orientam os pais das crianças e os 

profissionais escolares para os devidos cuidados com a alimentação escolar.  

As atividades desenvolvidas pelas Nutricionistas do Setor envolve toda a 

parte de gerenciamento da alimentação escolar, que vai desde a elaboração de 

cardápio; elaboração da pauta de alimentos para licitação; elaboração de relatórios 

de aprovação e reprovação de produtos; organização dos pedidos para entrega dos 

fornecedores; controle de qualidade dos alimentos entregues nas unidades 

escolares; verificação dos mapas de controle de estoque; visitas técnicas nas 

cozinhas; orientação para diretoras, cozinheiras e auxiliares de cozinha em todos os 

aspectos relativos à alimentação escolar em reuniões mensais e capacitações; 

adaptação dos cardápios para alunos com patologia específica e orientações aos 

pais, alunos e profissionais escolares; organização junto a Cooperativas, 
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Agricultores da região e empreendedores rurais para compra da Agricultura Familiar; 

realização de palestras e atividades de educação nutricional em algumas unidades 

escolares, participação de reuniões com os pais; auxílio nas atividades do Conselho 

de Alimentação Escolar e participação no Conselho Municipal de Segurança 

Alimentar e Nutricional; Participação na Câmara Intersetorial Municipal de 

Segurança  Alimentar e Nutricional – CAISAN, elaboração do Demonstrativo 

Sintético da Prestação de Contas com o auxílio do Departamento de Administração 

e Finanças e elaboração do Roteiro Anual de Gestão, entre outras.   
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1.3 Ações ligadas à segurança alimentar e nutricional no município de 

Canoinhas 

 
O município de Canoinhas possui várias ações e programas relacionados 

direta ou indiretamente à SAN, nas diversas secretarias existentes  os quais, por 

meio da análise do PPA do município, estão resumidamente expostos no quadro 

abaixo. 

 
Quadro 12. Ações e programas identificados no PPA 2014-2017 do município de 
Canoinhas relacionados com a SAN (continua). 

Programa/Ação Responsáveis 

Recursos 

Orçamentários (R$) 

2014 a 2017 

Origem dos recursos 

Manutenção da 

alimentação escolar 

do Ensino 

Fundamental 

SME 4.155.365,00 PNAE, MDEB, Remun PNAE 

Manutenção da 

alimentação escolar 

do EJA 

SME 109.713,00 PNAE, MDEB, Remun PNAE 

Manutenção da 

alimentação escolar 

infantil 

SME 3.490.032,00 PNAE, MDEB, Remun PNAE 

Construções, 

ampliações e 

reformas de escolas 

SME 9.954.150,00 

Sal Educação, Convênio 

União Educação, Convênio 

Estado Educação, Remun 

Conv Educação, Alien Ativos, 

Remun Alienações. 

Construções, 

ampliações e 

reformas dos CEIs 

SME 9.540.150 

Sal Educação, Conv. União 

Educação, Convênio Estado 

Educação, Remun Conv 

Educação 
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Construção de 

quadras cobertas 
SME 2.465.070,00 

MDEB, Convênio União 

Educação, Remun Conv 

Educação 

Término Contrução 

Ginásio de Esportes 
SME 1.210.000,00 

Convênio Estado Outros, 

Remun Vinc Diversos 

Implantação da 

cozinha comunitária 
SEMAS 495.000,00 

Ordinários, Conv União 

Outros, Remun Vinc Diversos 

Ações de trabalho e 

ressocialização de 

detentos 

SEMAS 374.100,00 Ordinários 

Construção do CRAS SEMAS 1.104.000,00 
Ordinários, Conv União 

Outros, Remun Vinc Diversos 

Construção de Casas 

populares 
SMH 8.040.000,00 

Conv União Outros, Remun 

Vinc Diversos 

Assistência ao 

Pequeno Produtor 

Rural 

SMDR 1.718.560,00 
Ordinários, Conv união 

Outros, Conv Estado Outros, 

Remun Vinc Diversos 

Programa Porteira 

Adentro 
SMDR 2.353.871,00 

Ordinários, Remun Ordinários, 

Ordin FMDR 

Apoio à Fruticultura SMDR 953.724,00 
Ordinários, Remun Ordinários, 

Ordin FMDR 

Ações de incentivo á 

Pecuária 
SMDR 1.907.451,00 

Ordinários, Remun Ordinários, 

Ordin FMDR 

Apoio à Olericultura SMDR 953.724,00 
Ordinários, Remun Ordinários, 

Ordin FMDR 

Incentivo à 

cooperativa de coleta 

de resíduos 

recicláveis 

SMA 464.100,00 Ordinários 
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Manutenção de ruas, 

estradas, praças, 

jardins, pontes e 

bueiros 

SMO 12.468.025,00 

Ordinários, FEX, Remun FEX, 

CIDE, Remun CIDE, FEP, 

Remun FEP, Conv Estado 

Manut, Remun Vinc Diversos 

Pavimentação e 

recuperação de ruas 

e estradas 

SMO 37.907.600,00 

Ordinários, Conv Estado 

Outros, Remun Vinc Diversos, 

Alien Ativos, Remun Alien, 

Oper Cdto, Remun Op 

Crédito, Conv União Outros. 

Manutenção do PETI SEMAS 475.343 
Ordinários, PETI, Remun 

PETI. 

Manutenção do 

CREAS 
SEMAS 1.253.788,00 

CREAS União, Remun 

CREAS União, Ordinários, 

CREAS Estado, Remun 

CREAS estado, 

Ações de vigilância 

em saúde - VIGEP 
SMS 3.430.858,00 

ASPS, VIGEP, Rem Vinc 

VIGEP, Combate à Dengue, 

Rem Combate à Dengue, 

Outros Bl VIG em Saúde, 

Estruturação Vig em Saúde, 

Rem Estruturação Vig em 

Saúde. 

Ações de vigilância 

em saúde - VISA 
SMS 4.704.814,00 

ASPS, AE VISA, PE VISA, 

Rem Vinc VISA, Outros Bl 

VIG em Saúde, Rem outros Bl 

VIG em Saúde, Ordinários 

FMS, Rem Estruturação Vig 

em Saúde, Estruturação Vig 

em Saúde 
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CAPÍTULO II 

DESAFIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL – PMSAN 

 

1. Falta de diagnóstico e dados articulados com relação às ações de SAN no 

Município, que permitissem o acompanhamento, monitoramento e avaliação das 

condições de SAN em Canoinhas.  

 

2. Consolidação da intersetorialidade e do entendimento do que é de forma geral a 

Segurança Alimentar e Nutricional e sua interface com as demais políticas públicas. 

 

3. Rompimento da Cultura do Setorialismo, muito presente no setor público.  

 

4. Dificuldade de Articulação entre programas, projetos, ações e equipamentos 

públicos que garantam a Erradicação da extrema pobreza e da insegurança 

alimentar moderada e grave em Canoinhas. 

 

5. Reversão das tendências de aumento das taxas de excesso de peso e obesidade, 

e conscientização para uma alimentação saudável. 

 

6. Ampliação do mercado institucional de alimentos para a agricultura familiar, 

assentados da reforma agrária e titulares de direito dos programas de transferência 

de renda, com vistas ao fomento de circuitos locais e regionais de produção, 

abastecimento e consumo. 

 

7. Ampliação do acesso à água de qualidade e em quantidade suficiente, com 

prioridade às famílias em situação de insegurança hídrica e para a produção de 

alimentos da agricultura familiar e piscicultura. 

 

8. Estrutura Física e Humana insuficientes para a gestão, articulação e execução de 

SAN no município. 
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9. Garantir no Orçamento Municipal recursos ordinários para Gestão e Articulação 

da Segurança Alimentar e Nutricional e implementação de programas, projetos e 

ações de Segurança Alimentar e Nutricional em Canoinhas. 

  



 
MUNICÍPIO DE CANOINHAS 

CÂMARA INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 
CAISAN/CANOINHAS 

 

69 
 

CAPÍTULO III 

DIRETRIZES DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL 

 
DIRETRIZ 1 - PROMOÇÃO DO ACESSO UNIVERSAL À ALIMENTAÇÃO 

ADEQUADA E SAUDÁVEL, COM PRIORIDADE PARA AS FAMÍLIAS E PESSOAS 

EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. 

 

Objetivo 1 - Identificar as famílias em situação de insegurança alimentar e 

Nutricional em Canoinhas, visando o planejamento de programas, projetos e ações 

voltadas para diminuição ou erradicação desta situação de vulnerabilidade.  

 

Metas Prioritárias 2014/2017 

 

 Aprimorar a estratégia de identificação e caracterização das famílias 

pertencentes a grupos populacionais diferenciados, bem como as famílias em 

situação de pobreza e de extrema pobreza, através do Cadastro Único para 

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

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

Sistema Ùnico da Assistência Social (SUAS), objetivando traçar o perfil 

nutricional , na busca de identificação de patologias associadas as carências 

nutricionais.  

 Ampliar o acesso das famílias em situação de insegurança alimentar, 

sobretudo as famílias identificadas nos sistemas (SISVAN, CADÚNICO, 

SISAB, dentre outros) nos processos de atendimento socioassistencial. 

 Articular a intersetorialidade entre os gestores dos Sistemas, visando à 

melhora na qualidade dos serviços prestados. 
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Iniciativas 
Órgão 

Responsável 
Parceiros 

Implantação de Sistema Informatizado que 

possibilite a articulação dos dados.  
SEMAS 

SMS, SME, 

FECAM 

Garantia de Acesso Regular ao Beneficio 

Eventual (Alimentação) 
SEMAS - 

Implementação do Beneficio Eventual 

(Auxilio Cesta Básica), com produtos 

advindos do PAA 

SEMAS/SAN e 

SMDR 

Beneficiários 

Recebedores 

(Entidades) 

Implementar  Programas de Educação 

Alimentar  no Equipamento de Cozinha 

Comunitária   

SEMAS, SAN. 

IFSC 

(PRONATEC) , 

CAUP, 

fundação 

DAMA, Sistema 

S. 

Implantação de Programa Especifico para 

famílias em situação de vulnerabilidade 

social com necessidades alimentares 

especiais  

SEMAS/SAN 

PAA, SMS, 

Associação dos 

Celíacos, 

Associação dos 

Diabéticos, etc. 

Identificar as famílias por meio do 

Cadastramento Único, em situação de 

extrema pobreza, nas áreas urbana e rural 

do município.   

SEMAS/CADÚNI

CO 

CRAS e 

SEMAS 

 

 

Objetivo 2 - Fortalecer e articular programas, projetos e ações que viabilizem o 

acesso universal à alimentação adequada e saudável. 
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Metas Prioritárias para 2014/2017 

 

 Implementar Equipes para a Execução dos Programas de Segurança 

Alimentar e Nutricional. 

 Fomentar e Estruturar a Política Pública de Agricultura Urbana e Periurbana 

(AUP). 

 Implantação de outras modalidades de PAA tais como PAA Compra 

Institucional e PAA Sementes, PAA Estoque. 

 Promover iniciativas de educação alimentar, sobretudo em áreas específicas 

do município de Canoinhas, onde se concentram maior número de famílias 

em situação de insegurança alimentar e nutricional. 

 Promover campanhas educativas visando a melhoria dos hábitos alimentares 

e nutricionais da população através de cursos, de oficinas de alimentação 

saudável e de aproveitamento de alimentos. 

 Articulação para a Intersetorialidade dos Programas.     

 

Iniciativas 
Órgão 

Responsável 
Parceiros 

Acessar o Programa PAA Estoque para 

manutenção da Cozinha Comunitária 
CONAB PMC 

Modernização e Compra de 

Equipamentos e Veículos de Transporte 

de Alimentos nos Equipamentos e 

Programas de SAN 

SEMAS, SAN. SMDR 

Implementação de Equipe Técnica 

Multidisciplinar (Nutricionista, Assistente 

Social, Engenheiro Agrônomo, Técnicos  

Agrícola e de Agroecologia) para os 

programas, equipamentos de SAN. 

SEMAS, SMDR 

SMDR e demais 

secretarias 

municipais. 
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Implantação do Programa Moeda Verde  SEMAS/SAN 

SMDR, SMS, 

SEMMA, 

Sindicatos e 

Organizações 

da Agricultura 

Familiar,Cooper

ativa de 

Materiais 

Recicláveis, 

Objetivos do 

Milênio 

Criação de Lei Municipal e 

Reestruturação do Programa de  

Agricultura Urbana e Periurbana no 

Município 

SEMAS/SAN 
UPA, CAUP, 

IFSC 

Oficinas de Capacitação de SAN para  

entidades,  conselheiros municipais e 

membros da CAISAN.   

SEMAS/ SAN 

 

COMSEA, 

CAISAN 

Implantar outras Modalidades de PAA 

Compra Institucional e PAA Sementes  

SEMAS, SAN, 

SMDR 

- 

SMAFO, Setor 

Jurídico da 

PMC. 

 

 

Objetivo 3 - Divulgar o Direito Humano a Alimentação Adequada e Saudável 

(DHAA) através dos Programas, Equipamentos e Projetos de Segurança Alimentar e 

Nutricional, que viabilizem o acesso a este direito constitutivo. 
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Metas Prioritárias para 2014/2017 

 

 Promover Campanhas Educativas, nas Escolas da Rede Pública Municipal e 

Estadual de Ensino e ainda na Rede Privada, visando à divulgação do DHAA. 

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

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

e saudável.  

 

Iniciativas 
Órgão 

Responsável 
Parceiros 

Elaboração de Materiais de Divulgação 

(cartilhas, folders, baners).   

SEMAS, SAN, 

CAISAN e 

COMSEA. 

UNC, UNIMED 

(objetivos do 

Milênio) 

Criação de Página na Internet com 

materiais relacionadas a Segurança 

Alimentar e Nutricional, CAISAN e 

COMSEA 

Assessoria de 

Imprensa da 

PMC  

FECAM  

Inserção de Vinhetas nas Rádios Locais, 

Jornais, Sites    

Setor Imprensa 

Prefeitura 

CAISAN, 

COMSEA 

Oficinas com reaproveitamento de 

Alimentos  

SEMAS, SAN, 

SMDR, SMS, 

SME. 

Todas as 

Secretarias 

 

 

Objetivo 4 - Promover o acesso à alimentação adequada e saudável para crianças, 

adolescentes e idosos participantes de Programas Complementares (contraturno) 

desenvolvidos pelas Secretarias de Educação Municipal e Estadual de Ensino, 

Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SEMAS através dos CRAS, 

Programa de Valorização da terceira Idade) e Entidades não Governamentais).         
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Metas prioritárias para 2014/2017 

 

 Assegurar o fornecimento de Alimentação Adequada e Saudável, aos 

participantes de atividades extracurriculares e da terceira idade desenvolvidos 

pelo poder público ou entidades não governamentais advindas da aquisição 

da agricultura familiar. 

 

Iniciativas 
Órgão 

Responsável 
Parceiros 

Repactuação/Ampliação da meta do 

PAA Municipal e Implementação para 

atendimento de demanda (Via 

Cooperativa)  

 

SMDR, SEMAS 

 

Rede 

Sócioassistencial.   
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DIRETRIZ 2 - PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DE 

SISTEMAS DESCENTRALIZADOS, DE BASE AGROECOLÓGICA E 

SUSTENTÁVEIS DE PRODUÇÃO, EXTRAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E 

PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS. 

  

Objetivo 1- Consolidar a organização de circuitos locais e regionais de produção, 

processamento e distribuição de alimentos, visando a garantia do acesso regular e 

permanente, em quantidade suficiente, qualidade e diversidade, observadas as 

práticas alimentares promotoras da saúde e respeitados os aspectos culturais e 

ambientais 

 

Metas prioritárias para 2014/2017 

 

 Instituir Política Municipal de incentivos a produção agroecológica. 

 Instituir Política Municipal de apoio e incentivos a agroindústrias familiares. 

 Implantação e operacionalização de equipamento de segurança alimentar 

UADAF. 

 Apoiar e estruturar os feirantes da Feira Livre Municipal. 

 Articular as organizações da agricultura familiar para a formação de redes de 

cooperação e comercialização. 

 

Iniciativas 
Órgão 

Responsável 
Parceiros 

Implantação da Unidade de Apoio à 

Agricultura Familiar UADAF 

 

SMDR 

SEMAS, SAN, 

PNAE, 

Cooperativas da 

Agricultura 

Familiar 

Implementação do Programa Terra Boa SMDR 
EPAGRI, 

FETAESC 



 
MUNICÍPIO DE CANOINHAS 

CÂMARA INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 
CAISAN/CANOINHAS 

 

76 
 

Capacitação em Educação Cooperativa EPAGRI SMDR 

Implementação do Programa Planorte 

Leite 

 

SMDR 

EPAGRI, Ampla 

Norte, CIDASC, 

EMBRAPA, 

SENAR, FAES, 

IFSC, UNC, 

Coperativas,  , 

SEBRAE e 

demais 

Secretarias 

Municipais. 

Capacitação dos agricultores para a 

produção orgânica de alimentos 
SMDR EPAGRI 

 

Objetivo 2 - Ampliar a participação de agricultores familiares e assentados da 

reforma agrária no abastecimento dos mercados, com ênfase nos mercados 

institucionais, como forma de fomento a sua inclusão socioeconômica e à promoção 

da alimentação adequada e saudável.  

 

Metas prioritárias para 2014/2017 

 

 Ampliar a divulgação e acesso dos programas PAA e PNAE para os 

produtores rurais e assentados da reforma agrária. 

 Criar estratégias para identificar e valorizar os aspectos culturais e ambientais 

dos produtos oriundos da agricultura familiar e de assentados da reforma 

agrária. 

 Ampliar e qualificar o atendimento do PAA à rede socioassistencial e à rede 

de equipamentos públicos de alimentação e nutrição. 
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 Apoiar as organizações da agricultura familiar para a diversificação e 

organização econômica, comercialização, agroindustrialização e 

desenvolvimento de atividades não agrícolas, garantindo a inclusão das 

organizações de mulheres rurais no mercado privado. 

 Implementar o Programa PAA Municipal ( 30 em 2014)  com aumento 

gradativo das metas pactuadas  até atingir em  2019 ( 150 agricultores).     

 

Iniciativas 
Órgão 

Responsável 
Parceiros 

Ampliar Metas do PAA  SMDR SEMAS, SAN 

Fortalecimento da Rede de Cooperativas 

da Agricultura Familiar 
EPAGRI SMDR, SEMAS 

 

 

Objetivo 3 - Sucessão Rural , criar oportunidades e incentivar políticas públicas 

voltadas para permanência  dos jovens no campo. 

 
 

Metas prioritárias para 2014/2017 

 

 Criar oportunidades e incentivar políticas públicas voltadas para permanência  

dos jovens no campo. 

 Disponibilizar e divulgar os resultados de pesquisas desenvolvidas pela 

ANVISA quanto a análise de resíduos de agrotóxicos dos produtos agrícolas; 

 Desenvolver campanhas de conscientização para os produtores sobre o uso 

de agrotóxicos. 

 Facilitar e incentivar a realização de análises de água periódicas para os 

produtores rurais que fornecem alimentos para os programas PAA e PNAE, e 

para os produtores que comercializam na Feira Livre Municipal. 
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 Realizar campanhas de conscientização para a população sobre os 

organismos geneticamente modificados. 

 Criação de estratégias de controle e uso de agrotóxicos pelos produtores 

rurais do município. 

 Realizar análises periódicas de resíduos de agrotóxicos em amostras de 

produtos adquiridos pelos programas municipais PAA e PNAE e também nos 

produtos comercializados na feira livre municipal. 

 

Iniciativas 
Órgão 

Responsável 
Parceiros 

Instalação de 06 Telecentros nas 

Comunidades Rurais, através do 

Programa Beija Flor  

SMDR SEMAS, SAN 

Capacitar 100 jovens com Cursos de 

Informática a cada ano 
SMDR 

SENAR, IFSC, 

Programa 

Educação do 

Campo 
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DIRETRIZ 3 – INSTITUIÇÃO DE PROCESSOS PERMANENTES DE EDUCAÇÃO 

ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PESQUISA DE FORMAÇÃO NAS ÁREAS DE 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E DO DIREITO HUMANO Á 

ALIMENTAÇÃO ADEQUADA 

 

 

Objetivo 1 – Promover ações de Educação Alimentar e Nutricional no ambiente 

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

promoção de SAN. 

Pensar a situação de SAN levando em conta a educação, visto que problemas de 

insegurança alimentar estão ligados a diversos fatores, entre eles, o nível 

educacional da população e à informação que a mesma detém sobre o tema. 

 

Metas Prioritárias 2014/2017 

 

 Capacitar profissionais da educação para atuarem com os componentes: 

alimentação, nutrição e consumo saudável. 

 Elaborar e definir estratégias de Educação Alimentar e nutricional nas escolas 

municipais, utilizando a alimentação escolar como ferramenta pedagógica; 

 Acompanhar e monitorar as ações de EAN nas unidades escolares do 

município. 

 Monitorar e implementar o Projeto Horta Escolar e a Gastronomia nas 

unidades escolares municipais inseridas no Programa Educação do Campo e 

implantar o Projeto Horta Escolar e a Gastronomia nas unidades escolares da 

sede dentro das possibilidades. 

 Ampliar o número de alunos atendidos no Programa Mais Educação/Escola 

de Tempo Integral na rede municipal. 

 Incluir no plano de ação dos PPP’s das escolas o tema EAN e SAN. 
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Iniciativas 
Órgão 

Responsável 
Parceiros 

Acompanhamento do controle de 

qualidade da Alimentação Escolar   
SME CAE, VISA 

Desenvolvimento de ações de educação 

alimentar e nutricional nos PPP’s das 

escolas junto à comunidade escolar, 

temas pertinente à legislação do FNDE 

SME 

Universidades e 

Escolas técnicas: 

estagiários 

Proporcionar educação continuada em 

Educação Alimentar e Nutricional para os 

educadores  

SME 

CECANE, 

EPAGRI, SME, 

Universidades e 

Escolas Técnicas 

Ampliação do atendimento aos alunos 

pelo Programa Mais Educação/Tempo 

Integral 

SME SME 

 

 

Objetivo 2 – Reconhecer o Programa de Alimentação Escolar, como uma 

proposta educacional, social e cultural, integrando as ações da alimentação 

escolar, ao fazer pedagógico realizado na escola. 

Correlacionar a educação com os fatores determinantes de SAN. 

Entender a alimentação escolar como uma política voltada à atenção dos direitos 

do educando, que nutre o corpo e proporciona bem estar físico durante o período 

diário de permanência escola. 

 

Metas Prioritárias 2014/2017 

 Capacitar e esclarecer os gestores e professores das unidades escolares no 

que se refere à alimentação escolar para a promoção de SAN no ambiente 

escolar. 
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 Monitorar a ampliação da temática agroecologia na educação das unidades 

escolares que estão inscritas na Educação do Campo e incentivar que esse 

tema seja ampliado para as demais unidades da sede. 

 

Iniciativas 
Órgão 

Responsável 
Parceiros 

Desenvolvimento de atividades e projetos 

que abordem temas relacionados à EAN 

no ambiente escolar 

UE, SME 

SME, 

Universidades, 

Escolas 

Técnicas 

Ampliação do Projeto Educando com a 

horta escolar e a gastronomia nas 

unidades escolares da sede com incentivo 

ao desenvolvimento de hortas escolares 

como eixos geradores de ações 

pedagógicas 

SME 

EPAGRI, 

SMDR, 

SEMMA, IFSC 

 

Objetivo 3 – Garantir a qualidade nutricional dos cardápios servidos aos alunos das 

Unidades Escolares, proporcionando um aporte adequado de nutrientes por meio de 

uma alimentação equilibrada, visando promover a saúde dos escolares. 

Manter atendimento aos alunos da educação infantil e fundamental, em todos os 

dias letivos, com cardápios elaborados, de forma que a refeição servida ao aluno 

atenda as exigências propostas pelo FNDE.  

Garantir a qualidade dos alimentos e das condições de preparo das refeições aos 

alunos atendidos na rede municipal de ensino. 

 

Metas Prioritárias 2014/2017 

 Manter o planejamento dos cardápios contemplando hábitos e produções 

regionalizadas, considerando a sazonalidade e a oferta dos produtos 

fornecidos pela agricultura familiar. 
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 Dar continuidade na parceria com a secretaria de saúde, no sentido do apoio 

da Vigilância Sanitária participando das avaliações de amostras nos 

processos licitatórios dos gêneros alimentícios adquiridos para a alimentação 

escolar; da participação destes fiscais nas visitas às escolas para renovação 

dos alvarás de funcionamento; do atendimento aos manipuladores de 

alimentos das unidades escolares para execução e/ou renovação das 

carteiras de saúde. 

 Padronizar os equipamentos de cozinha com foco no atendimento industrial. 

 Adquirir termômetros para todas as unidades escolares para implantação do 

sistema de controle de tempo e temperatura dos alimentos recebidos e 

preparados, com o objetivo de efetivar a SAN do ponto de vista 

microbiológico. 

 Promover cursos de capacitação continuada para profissionais que 

manipulam alimentos.   

 Equipar os refeitórios das unidades escolares com Buffet térmico.  

 

Iniciativas 
Órgão 

Responsável 
Parceiros 

Adequação e padronização dos cardápios 

conforme público atendido com a 

respectiva ficha técnica e cálculo 

nutricional 

SME 
Universidades, 

SME 

Elaboração dos per captas conforme 

realidade escolar 
SME SME 

Substituição dos equipamentos e utensílios 

domésticos por industriais 
SME 

Setor de 

compras 

Aquisição de equipamentos que auxiliem 

no controle da temperatura dos 

alimentos/preparações 

SME 
Setor de 

compras 



 
MUNICÍPIO DE CANOINHAS 

CÂMARA INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 
CAISAN/CANOINHAS 

 

83 
 

 
Capacitação dos manipuladores de 

alimentos de todas as unidades escolares 

municipais 

SME 
IFSC, CECANE, 

EPAGRI 

Aquisição de Buffet térmico para 

servimento das refeições no refeitório 
SME SME 

 

Objetivo 4 – Adequar o número de nutricionistas que atuam no Programa Nacional 

de Alimentação Escolar do município. 

 

Contratar o profissional de nutrição sob número adequado à legislação do Conselho 

Federal de Nutricionistas (CFN), pois este profissional tem sob sua responsabilidade 

o compromisso de compreender todo o processo de produção da alimentação 

escolar, entendendo que o PNAE faz parte de uma política social inserida em 

determinado contexto político e econômico. Estimular práticas de alimentação 

saudável e promoção de saúde. Planejar, dirigir, coordenar, supervisionar e avaliar a 

área de alimentação e nutrição do escolar no estado de Santa Catarina. Realizar 

diagnóstico nutricional da clientela escolar, mediante avaliação antropométrica, 

mapear alunos portadores de patologias relacionadas à alimentação, como diabetes, 

intolerâncias e alergias alimentares. 

 

Metas Prioritárias 2014/2017 

 Adequar o número de nutricionistas no setor de Alimentação Escolar. 

 Monitorar o estado nutricional dos alunos. 

 Adquirir balanças tipo plataforma com estadiômetro para avaliação 

antropométrica dos alunos. 
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Iniciativas 
Órgão 

Responsável 
Parceiros 

Contratação via concurso público do 

profissional de nutrição para adequação 

conforme o numero de alunos atendidos 

na rede municipal de ensino 

SME SME 

Capacitação dos professores de educação 

física para auxiliar na avaliação 

antropométrica e mapeamento dos alunos 

em InSAN 

SME 

SME, 

Universidades, 

escolas técnicas 

Aquisição de balanças com estadiômetro 

para avaliação antropométrica dos alunos 
SME SME 

 

 

Objetivo 5 – Adequar as cozinhas escolares de acordo com as normas previstas em 

lei. 

Adequar as unidades de alimentação e nutrição, tendo como referência a RDC 216 

da Anvisa. 

Adequar os uniformes e os EPI’s dos funcionários envolvidos na alimentação 

escolar. 

Oferecer uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) aos funcionários 

que preparam as refeições aos alunos atendidos na rede municipal de ensino. 

 

Metas Prioritárias 2014/2017 

 Padronizar as estruturas físicas das cozinhas escolares, depósitos e 

refeitórios. 

 Adquirir caminhão para a distribuição da alimentação escolar nas escolas da 

área rural, que possua divisórias, sendo uma com área refrigerada. 
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 Padronizar os uniformes das cozinheiras, auxiliares de cozinha e auxiliares da 

distribuição da alimentação escolar (calça, camiseta, calçado fechado) 

oferecendo os EPI’s necessários. 

 

Iniciativas 
Órgão 

Responsável 
Parceiros 

Adequação da área física das cozinhas, 

depósitos e refeitórios escolares  
SME SME 

Aquisição de caminhão que mantenha a 

temperatura dos alimentos refrigerados 

para distribuição dos alimentos nas áreas 

rurais 

SME SME 

Aquisição de EPI’s aos manipuladores de 

alimentos, como calçados 

antiderrapantes, uniformes antichamas e 

luvas de aço 

SME SME 
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DIRETRIZ 4 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

EM TODOS OS NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE, DE MODO ARTICULADO ÀS 

DEMAIS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

 

Objetivo 1 - Avaliar e monitorar a situação alimentar e nutricional, como também o 

estado nutricional, em todos os ciclos da vida, dos usuários do SUS no município de 

Canoinhas – SC, a fim de controlar e prevenir os agravos e doenças conseqüentes 

da insegurança alimentar e nutricional 

 

Metas Prioritárias para 2014/2017  

 

 Garantir o funcionamento adequado do SISVAN WEB no município de 

Canoinhas.  

 Informatizar o sistema de atendimento do SUS, permitindo que os dados 

possam ficar armazenados para posterior análises, estudos e conseqüentes 

intervenções.  

 Realizar a avaliação antropométrica de todos os pacientes atendidos pelo 

SUS, de forma a identificar o estado nutricional por meio do IMC. 

 

Iniciativas 
Órgão 

Responsável 
Parceiros 

Sensibilização dos gestores municipais 

para a importância do diagnóstico 

nutricional no planejamento de ações de 

atenção nutricional 

SMS SMS, SES 

Aferição de peso e estatura pré-consulta 

de todos os pacientes atendidos no SUS.  
SMS SMS, SES 

Criação de um banco de dados 

antropométricos informatizado e único. 
SMS SMS, SES 
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Capacitação no SISVAN WEB para os 

técnicos responsáveis pela Vigilância 

Alimentar e Nutricional, implementando a 

operacionalização correta e atualizada do 

sistema. 

SMS SMS, SES, MS 

Capacitação dos profissionais de saúde 

para a realização da aferição de dados 

antropométricos 

SMS SMS, SES, MS 

Aquisição de materiais e equipamentos 

para a atenção básica e especializada 

(computadores, instrumentos para 

avaliação antropométrica) 

SMS SMS, SES 

Aumento da capacidade de atendimento 

por meio da contratação de mais 

profissionais na área da saúde 

SMS SMS, SES, MS 

Contratação de mais profissionais 

responsáveis por alimentar o SISVAN 

WEB. 

SMS SMS, SES, MS 

Informatização do atendimento clínico-

nutricional no SUS. 
SMS SMS, SES, MS 

Capacitações no sistema de Gestão das 

condicionalidades da saúde no Programa 

Bolsa Família para os técnicos 

responsáveis, implementando a 

operacionalização do sistema e 

aumentando a cobertura do PBF no 

município.  

SMS SMS, SES, MS 
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Objetivo 2 - Promoção de práticas alimentares e estilo de vida saudáveis. 

 

Metas Prioritárias para 2014/2017 

 

 Implementar, multiplicar e monitorar programas e estratégias desenvolvidas 

na Atenção Básica focadas na melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e 

coletividade em Canoinhas.  

Iniciativas 
Órgão 

Responsável 
Parceiros 

Realização de oficinas de formação de 

tutores na estratégia Amamenta Alimenta 

Brasil  

SMS SMS, SES, MS 

Incentivo à alimentação materna 

SMS 

SMS, SES, MS, 

Projeto Amigas 

do Peito.    

Incentivar a doação de leite humano ao 

banco de leite hospitalar  
SMS SMS, SES, MS 

Ampliar e estruturar o Banco de leite 

humano do hospital Santa Cruz de 

Canoinhas 

SMS 

Hospital Santa 

Cruz, SMS, SES, 

MS 

Ampliação das Academias da Saúde com o 

objetivo de ampliar o acesso da população 

às políticas públicas de promoção da 

saúde focadas na formação de hábitos de 

vida saudáveis  

SMS SMS, SES 

Implantação do Programa Saúde na Escola  SMS SMS, SES, SME 

Elaboração e distribuição de material 

informativo sobre alimentação e hábitos de 

vida saudáveis  

SMS SMS, SES, PMC 
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Realização de oficinas e reuniões com os 

pacientes do Programa Hiperdia 
SMS SMS, SES, 

 

Objetivo 3 - Prevenção e controle de distúrbios nutricionais e de doenças 

associadas à alimentação e nutrição. 

 

Metas Prioritárias para 2014/2017  

 

 Implementar e monitorar estratégias e programas desenvolvidos na Atenção 

Básica focadas na prevenção e controle de agravos nutricionais.  

 

Iniciativas 
Órgão 

Responsável 
Parceiros 

Mapear doenças crônicas não 

transmissíveis associadas a práticas 

alimentares inadequadas  

SMS SMS, SES, MS 

Implantação da Rede de Nutrição Infantil 

(rede cegonha) 
SMS SMS, SES, MS 

Elaboração do plano municipal intersetorial 

de controle e prevenção da obesidade, em 

conformidade com o plano nacional. 

SMS SMS, SES 

Ampliação da administração profilática de 

suplementos de ferro às crianças de 6 a 24 

meses de idade, gestantes (incluindo 

também o ácido fólico) e mulheres até 3º 

mês pós parto e/ou pós aborto como 

medida de prevenção e controle da 

anemia. 

SMS SMS, SES, MS 
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Implantação da Estratégia de fortificação 

da alimentação infantil com micronutrientes 

(vitaminas e minerais) em pó – NutriSUS  

SMS SMS, SES, MS 

Implantação do Programa Obesidade 

Mórbida 
SMS SMS, SES, MS 

Fornecimento de nutrição enteral para uso 

domiciliar adequada à necessidade 

nutricional do paciente e garantia da 

segurança alimentar e nutricional para 

estes pacientes 

SMS SMS, SES, MS 

 

Objetivo 4 - Monitorar e fiscalizar os alimentos e bebidas produzidos e 

comercializados em Canoinhas. 

 

Metas Prioritárias para 2014/2017 

 

 Ampliar a fiscalização e monitoramento dos alimentos e bebidas produzidos e 

comercializados no município de Canoinha.   

 

Iniciativas 
Órgão 

Responsável 
Parceiros 

Realização de coletas e encaminhamento 

de materiais ao Programa Estadual de 

Monitoramento da Qualidade Sanitária 

dos Alimentos (PEMQSA) 

SMS, VISA 

SMS, VISA 

municipal, DVS-

SC, SES, 

LACEN-SC. 

Realização de coletas e encaminhamento 

de materiais ao Programa de Aditivos e 

Contaminantes (PROMAC) 
SMS, VISA 

SMS, VISA 

municipal, DVS-

SC, SES, 

LACEN-SC. 
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Realização de coletas e encaminhamento 

de materiais ao Programa de Avaliação do 

Teor Nutricional (PATEN) 
SMS, VISA 

SMS, VISA 

municipal, DVS-

SC, SES, 

LACEN-SC. 

Realização de coletas e encaminhamento 

de materiais ao Programa de Vegetais 

Folhosos Minimamente Processados 

(VEFOMP) 

SMS, VISA 

SMS, VISA 

municipal, DVS-

SC, SES, 

LACEN-SC. 

Realização de coletas de vegetais em 

supermercados e encaminhamento 

desses materiais ao Programa de Análise 

de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos 

(PARA) em Santa Catarina. 

SMS, VISA 

SMS, VISA 

municipal, DVS-

SC, SES, 

LACEN-SC. 

Apoio ao Microempreendedor individual 

(MEI), o empreendedor familiar rural e o 

Empreendimento econômico solidário, 

realizando a regularização do exercício 

das atividades  

SMS, VISA 

SMS, VISA 

municipal, DVS-

SC, SES. 

Realização de palestras/cursos sobre 

Boas Práticas de manipulação de 

Alimentos e Higiene Pessoal. 

SMS, VISA 

SMS, VISA 

municipal, DVS-

SC, SES. 

Aquisição de mais um veículo para as 

tarefas de inspeção, coleta e fiscalização 

da equipe municipal de Vigilância 

Sanitária 

SMS, VISA 

SMS, VISA 

municipal, DVS-

SC, SES. 
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Realização de concurso público para 

contratação de fiscais sanitaristas para 

equipe técnica, para preenchimento das 

necessidades de pessoal técnico e áreas 

técnicas.  

SMS, VISA 
SMS, VISA 

municipal. 

Comprovação da criação de VISA, através 

de instrumento legal, com definição de 

atribuições e competências.  

SMS, VISA 
SMS, VISA 

municipal. 

Criação de Decreto que regulamente a Lei 

de VISA nº. 2529/92, inclusive da criação 

de taxas de multas para infrações 

sanitárias 

SMS, VISA 
SMS, VISA 

municipal. 
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DIRETRIZ 5 - PROMOÇÃO DO ACESSO UNIVERSAL À ÁGUA DE QUALIDADE E 

EM QUANTIDADE SUFICIENTE, COM PRIORIDADE PARA AS FAMÍLIAS EM 

SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA HÍDRICA E PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS 

DA AGRICULTURA FAMILIAR E PISCICULTURA 

 

Objetivo 1 - Garantir o acesso à água para o consumo humano e a produção de 

populações rurais de baixa renda, de forma a promover qualidade e quantidade 

suficientes à segurança alimentar e nutricional. 

 

Metas prioritárias para 2014/2017 

 

  Ampliar o acesso à água para escolas rurais, e produtores rurais sem 

abastecimento da rede pública, por meio da implementação de tecnologias de 

captação e armazenamento de água, com vistas ao consumo humano. 

 Estabelecer cooperação e apoio para que as famílias beneficiárias de ações 

de acesso à água sejam asseguradas quanto a qualidade da água 

consumida. 

 Estabelecer estratégias que permitam ampliar o acesso à água para o 

consumo humano para famílias rurais de regiões do município onde se 

apresenta um déficit hídrico, por meio da implementação de tecnologia de 

captação e armazenamento de água. 

 Estabelecer estratégias que permitam ampliar o acesso à água para o 

consumo humano e produção de alimentos para famílias rurais de regiões do 

município onde se apresenta um déficit hídrico, por meio da implementação 

de tecnologias de captação e armazenamento de água. 

 

 

 

 

 

 



 
MUNICÍPIO DE CANOINHAS 

CÂMARA INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 
CAISAN/CANOINHAS 

 

96 
 

Iniciativas 
Órgão 

Responsável 
Parceiros 

 Realização de campanhas de 

cadastramento nas bacias hidrográficas.  
 

 

SEMMA 

 

Comitê da Bacia 

Hidrográfica do 

Rio Canoinhas 

Realização de seminários sobre 

gestão de recursos hídricos 

  

 

SEMMA 

 

Comitê da Bacia 

Hidrográfica do 

Rio Canoinhas 

e CASAN 

Realização de Seminários nas 

localidades do Município, sobre 

planejamento e gestão de recursos 

hídricos  e Instrumentos de Gestão.  

  

 

 

SEMMA 

 

Comitê da Bacia 

Hidrográfica do 

Rio Canoinhas 

Realização de campanhas para a 

participação das comunidades e 

organizações rurais nos Comitês de 

Bacias e para promoção e 

divulgação das atividades dos 

Comitês, do órgão gestor e das 

entidades parceiras.  

  

 

SEMMA 

 

Comitê da Bacia 

Hidrográfica do 

Rio Canoinhas 

e CASAN 

Implantação de rede de coleta de dados 

fluviométricos e pluviométricos nas 

estações da rede ANA e instalação de 

novas estações telemétricas nas bacias 

hidrográficas.  

 

EPAGRI 
 

SEMMA 
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Objetivo 2 - Ampliar a cobertura de ações e serviços de saneamento básico e 

serviços de abastecimento de água na área rural para assentados da reforma 

agrária, priorizando soluções alternativas que permitam a sustentabilidade dos 

serviços. 

 

Metas prioritárias para 2014/2017 

 Implantar obras de saneamento para famílias nos assentamentos rurais do 

município. 

 Implantar sistemas de abastecimento de água para famílias nos 

assentamentos rurais do município. 

 
 
 

Iniciativas 
Órgão 

Responsável 
Parceiros 

Perfuração de Poço Artesiano e 

Construção de Reservatório em 

Assentamentos da Reforma Agrária 

CASAN SEMMA 

Construção de Cisternas para utilização de 

Água nas hortas e lavouras. 

CASAN, 

SEMMA. 

SEMMA, 

CASAN, Comite 

Bacia de 

Hidrografica Rio 

Canoinhas. 
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CAPÍTULO IV 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO I PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 

ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS - SC 

 

 As estratégias de monitoramento e Avaliação do PLAMSAN têm como 

objetivo, acompanhar a execução das ações governamentais, voltadas para a 

promoção de segurança alimentar e nutricional no Município de Canoinhas (SC), no 

empenho de constatar a atuação desta Política Pública, possibilitando intervenções 

que visem o aprimoramento da gestão pública. 

 De acordo com o Decreto Municipal nº 073/2014 que Regulamenta a Câmara 

Intersetorial Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional-CAISAN é necessário o 

monitoramento do Plano Municipal de SAN para que sejam avaliados os resultados 

e impactos da Política e do Plano de SAN, com encaminhamento de relatórios 

periódicos definidos pela CAISAN e entregues ao COMSEA para que seja exercido 

o controle social. 

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

se reunirá especificamente para compor relatório intersetorial das ações de SAN 

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

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

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

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

compõem  a Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional na interface 

com a Política Nacional e Estadual de SAN.    

  Importante ressaltar que os dados para a Elaboração do Plano Municipal de 

Segurança Alimentar e Nutricional, tiveram como base de dados, o Plano Plurianual 

do Município (2014-2017) dados extraídos do Plano Municipal de Assistência Social 

elaborado em 2013 com ações definidas para o Quadriênio 2014-2017 e ainda 

dados do Documento Final advindos da 1ª Conferencia Regional de Segurança 

Alimentar e Nutricional realizada no dia 26 de maio de 2011 em Canoinhas.   
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 O COMSEA enquanto mecanismo de controle social será de extrema 

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

  

 



 
MUNICÍPIO DE CANOINHAS 

CÂMARA INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 
CAISAN/CANOINHAS 

 

101 
 

GLOSSÁRIO TEMÁTICO 

 

Agricultura Familiar: é considerado agricultor familiar e empreendedor familiar rural 

aquele que pratica atividades no meio rural e não detenha, a qualquer título, área 

maior do que 4 (quatro) módulos fiscais, utilize predominantemente mão-de-obra da 

própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou 

empreendimento, tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento e dirija seu 

estabelecimento ou empreendimento com sua família (BRASIL, 2006a).  

 

Agricultura Urbana e Periurbana: é um conceito multi dimensional que inclui a 

produção, o agro extrativismo, a coleta, a transformação e a prestação de serviços 

de forma segura, para gerar produtos agrícolas e pecuários voltados ao auto 

consumo, trocas, doações ou comercialização, (re)aproveitando-se, de forma 

eficiente e sustentável, os recursos e insumos locais, sendo que tais atividades 

podem ser praticadas nos espaços intraurbanos ou periurbanos estando vinculadas 

às  dinâmicas urbanas ou das  regiões metropolitanas e articuladas com a gestão 

territorial e ambiental das cidades.  (BRASIL, 2007). 

 

Atenção Básica em Saúde: é um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual 

e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de 

agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. É 

desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas 

e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de 

territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, 

considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. 

Utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, que devem resolver 

os problemas de saúde de maior freqüência e relevância em seu território. É o 

contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde. Orienta-se pelos 

princípios da universalidade, da acessibilidade e da coordenação do cuidado, do 
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vínculo e continuidade, da integralidade, da responsabilização, da humanização, da 

equidade e da participação social. ( BRASIL, 2006c) 

 

Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar – DAP: Instrumento utilizado para identificar e qualificar as Unidades 

Familiares de Produção Rural e suas formas associativas organizadas em pessoas 

jurídicas.(Brasil, 2014). 

 

Direito Humano à Alimentação Adequada - DHAA: é um direito humano inerente 

à todas as pessoas de ter acesso regular, permanente e irrestrito, quer diretamente 

ou por meio de aquisições financeiras, a alimentos seguros e saudáveis, em 

quantidade e qualidade adequadas e suficientes, correspondentes às tradições 

culturais do seu povo e que garantam uma vida livre de medo, digna e plena nas 

dimensões física  e mental, individual e coletiva (CONFERÊNCIA NACIONAL DE 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, 2007). 

 

- Educação Alimentar e Nutricional: É um campo de conhecimento e de prática 

contínua e permanente, transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional que visa 

promover a prática autônoma e voluntária de hábitos alimentares saudáveis, no 

contexto da realização do Direito Humano à Alimentação Adequada e da garantia da 

Segurança Alimentar e Nutricional (BRASIL, 2012 - 2015).  

 

Equipamentos de Segurança Alimentar e Nutricional: visam a redução dos 

índices de insegurança alimentar da população e promoção do acesso à 

alimentação adequada e saudável. São espaços físicos estruturados e equipados 

para auxiliar na distribuição dos gêneros alimentícios da agricultura familiar, em 

especial os adquiridos por meio do PAA e do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE), entre outros (SANTA CATARINA, 2014). 

 

- Estratégia Saúde da Família: Modelo assistencial da Atenção Básica, que se 

fundamenta no trabalho de equipes multiprofissionais em um território adstrito e 
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desenvolve ações de saúde baseadas no conhecimento da realidade local e sempre 

considerando as necessidades de sua população. (BRASIL, 2011b). 

 

Excesso de Peso: Para adultos, quando seu índice de massa corporal está acima 

de 25 kg/m2 (BRASIL, 2013b). 

 

Extrema Pobreza: Brasileiros que vivem sem nenhuma renda ou que possuem 

rendimento per capita de R$ 1 a R$ 70 mensais (BRASIL, 2011a). 

 

Insegurança Alimentar: classificada comumente em três níveis: leve, moderada e 

grave. A insegurança alimentar leve se caracteriza pela preocupação da família não 

conseguir alimentação no futuro. A insegurança alimentar moderada se mostra à 

medida que uma família precisa ir reduzindo a quantidade e a variedade de 

alimentos para que estes não venham a faltar antes da aquisição ou da recepção de 

uma nova cesta de alimentos, que pode ocorrer com a recepção do salário ou do 

benefício do Programa Bolsa Família, no caso das famílias titulares deste direito. 

Finalmente, a insegurança alimentar grave ocorre quando uma pessoa ou sua 

família passam fome. Toda pessoa que sobrevive com menos de 1dólar por dia é 

considerada em estado de insegurança alimentar grave (CONTI, 2009). 

 

Intersetorialidade: Articulação entre diferentes setores para enfrentar problemas 

complexos visando à superação da fragmentação das políticas nas diversas áreas 

onde são executadas (I PLANO DISTRITAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL, 2013). 

 

Índice de Massa Corporal (IMC): Índice utilizado para avaliação do perfil 

antropométrico-nutricional de populações de adultos, calculado pelo peso em kg 

dividido pelo quadrado da altura em metro (WHO, 1995). 
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- Obesidade: Para adultos, quando seu índice de massa corporal está acima de 30 

kg/m2, sendo classificada em grau I (IMC 30kg/m2 a 34,9kg/m2), grau II (IMC 

35kg/m2 – 40kg/m2), grau III (IMC > 40kg/m2) (BRASIL, 2013b). 

 

Política Nacional de Alimentação e Nutrição: conjunto das políticas de governo 

voltadas à concretização do direito humano universal à alimentação e nutrição 

adequadas. Objetiva a garantia da qualidade dos alimentos colocados para consumo 

no País, a promoção de práticas alimentares saudáveis e a prevenção e o controle 

dos distúrbios nutricionais, bem como o estímulo às ações intersetoriais que 

propiciem o acesso universal aos alimentos (BRASIL, 1999). 

 

Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional: tem como objetivo 

promover a segurança alimentar e nutricional, bem como assegurar o direito humano 

à alimentação adequada em todo território nacional (BRASIL, 2010). 

 

Programa Bolsa Família: programa de transferência direta de benefícios 

financeiros a unidades familiares que se encontrem em situação de extrema pobreza 

(BRASIL, 2004).  

 

Programa de Aquisição de Alimentos - PAA: Instrumento de política pública 

instituído com o objetivo de incentivar a agricultura familiar, promovendo a sua 

inclusão econômica e social, com fomento à produção com sustentabilidade, ao 

processamento de alimentos e industrialização e à geração de renda; ncentivar o 

consumo e a valorização dos alimentos produzidos pela agricultura familiar; 

promover o acesso à alimentação, em quantidade, qualidade e regularidade 

necessárias, das pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, sob a 

perspectiva do direito humano à alimentação adequada e saudável; promover o 

abastecimento alimentar, que compreende as compras governamentais de 

alimentos, incluída a alimentação escolar; constituir estoques públicos de alimentos 

produzidos por agricultores familiares; apoiar a formação de estoques pelas 
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cooperativas e demais organizações formais da agricultura familiar e fortalecer 

circuitos locais e regionais e redes de comercialização. (BRASIL, 2003a).  

 

Programa Nacional de Alimentação Escolar: é um programa que tem como 

objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a 

aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis 

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

refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo 

(BRASIL, 2009).  

 

Segurança Alimentar e Nutricional – SAN: consiste na realização do direito de 

todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade 

suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo 

como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade 

cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis 

(2006c).  

 

Sobrepeso: Em adultos, aqueles que apresentem índice de massa corporal de 25 

kg/m2 (BRASIL, 2013b). 

 

Vigilância Alimentar e Nutricional: Contempla atividades continuadas e rotineiras 

de observação, coleta e análise de dados e informações que podem descrever as 

condições alimentares e nutricionais da população.Objetiva fornecer subsídios para 

as decisões políticas, auxiliar no planejamento, no monitoramento e no 

gerenciamento de programas relacionados com a melhoria dos padrões de consumo 

alimentar e do estado nutricional da população.  (BRASIL, 2003b). 
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