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Objetivos do Monitoramento Temático 

Subsidiar a elaboração do(a): 

• Relatório Anual de Avaliação do PPA 2012-2015; 

• Mensagem Presidencial que inaugura a sessão legislativa; 

• Prestação de Contas da PR, publicada CGU; 

• Relatório de Gestão do órgão; 

• Demais relatórios e análises pertinentes.  
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Monitoramento Temático 

MARCO LEGAL 

 
• LEI Nº 12.593/2012 - institui o Plano Plurianual da União para o período de 

2012 a 2015 

• DECRETO Nº 7.866/2012 - Regulamenta a Lei nº 12.593/2012 quanto a 

gestão do PPA 2012/15 (implementação, monitoramento, avaliação e revisão) 

• PORTARIA MP nº 16, 31/01/2013 - Detalha o monitoramento, a avaliação e 

a revisão do Plano Plurianual - PPA 2012-2015 

• Guia de Monitoramento PPA 2012-2015 – Documento elaborado pela 

SPI/MP para orientar os órgãos setoriais no processo de monitoramento   
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Monitoramento Temático 

Objeto: 65 PROGRAMAS TEMÁTICOS 

Captação de informações: Sistema SIOP  

Itens de monitoramento: INDICADORES, OBJETIVOS, METAS e 

INICIATIVAS INDIVIDUALIZADAS 

Interface com a LOA: visualização das informações sobre ações 

orçamentárias 

Periodicidade: semestralmente (fevereiro e agosto) 

Acesso: 2 tipos (visualização ou preenchimento/visualização) 

indicados pela SE dos Ministério 
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Monitoramento Temático 

Atributos:  
 

Programas - Não há campos de preenchimento específicos.  

 

Indicadores – SPI/MP é a responsável pelo preenchimento.  

Campo de Preenchimento: Valor Apurado, Data de Apuração e Observação. 

 

Objetivo -  Órgão responsável pelo objetivo preenche o objetivo e seus atributos (meta, meta 

regionalizada, iniciativa individualizada e financiamento extraorçamentário) 

 

 Objetivo - Análise Situacional, Anexos e Assunto. 

 

 Meta - Análise Situacional, Anexos, Assunto e Quantificação da meta 

    

 Meta Regionalizada - Quantidade alcançada, Data de referência e Observação. 

 

 Iniciativa Individualizada - Análise Situacional, Anexos e Assunto. 

 

 Financiamento Extraorçamentário  - Valor Executado e Observação. 
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SIOP – Programas e Atributos 
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SIOP - Objetivo 
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Resultados do Monitoramento 

PROGRAMA: 2069 - Segurança Alimentar e Nutricional 

 

Objetivo: 0378 - Consolidar a organização de circuitos locais de produção, abastecimento e 

consumo, por meio da expansão e estruturação da rede de equipamentos, ações e serviços 

públicos de comercialização, alimentação e nutrição sob a ótica do Direito Humano à 

Alimentação Adequada. 

 
Análise Situacional do Objetivo:  

• Implementação de equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional, bem como o 

fortalecimento da agricultura urbana e periurbana (restaurantes populares, cozinhas comunitárias, 

bancos de alimentos e unidades de apoio à agricultura familiar (UADAF)) 

• Entre 2011 e 2012 , foco na maior qualificação da gestão e operacionalização em detrimento da 

instalação, com exceção para as UADAFS criadas em 2011.  

• Firmados contratos com os municípios para a instalação de 99 UADAFS.  

• Atualmente, funcionamento de 97 restaurantes, 193 Cozinhas Comunitárias e 74 Banco de 

Alimentos.  

• Criação de uma nova estratégia denominada Cozinhas Sociais, que são cozinhas institucionais 

públicas vinculadas a outras políticas públicas, como por exemplo creches e escolas (parceria com o 

FNDE e o Ministério da Defesa apoiando 1345 cozinhas).  

• Consolidação desses circuitos depende da criação de novas estratégias de financiamento, que 

permitam manter as estruturas criadas e aprimorar a gestão das mesmas.  

• Restam 432 equipamentos para serem entregues/construídos: as dificuldades para finalização das 

obras são diversas e tem sido objeto de monitoramento.  
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Resultados do Monitoramento 

 

PROGRAMA: 2069 - Segurança Alimentar e Nutricional 

Objetivo: 0377 

 

Meta: Implementação do SISAN nos estados, Distrito Federal e municípios através da (i) 

instituição dos Fóruns de Pactuação, (ii) elaboração dos Planos Estaduais, Distrital e Municipais 

de Segurança Alimentar e Nutricional e (iii) apoio aos Conselhos Estaduais, Distrital e 

Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional 

 
Análise Situacional da Meta: 

• Em 2012, através do edital de justificativa da SESAN/MDS 10/2012, 19 convênios foram 

formalizados com estados/DF, com total de recursos financeiros na ordem de 7 milhões de reais.  

• As metas dos convênios visam a apoiar a elaboração ou revisão dos Planos Estaduais de Segurança 

Alimentar e Nutricional, o fortalecimento dos conselhos estaduais e das câmaras intersetoriais de 

segurança alimentar e nutricional e a mobilização, através dos estados, dos municípios para que 

façam a sua adesão ao SISAN.  

• Com a mobilização dos municípios, os estados instituirão e coordenarão o fórum bipartite (estados e 

municipios).  

• Até 2015 deverão haver 24 forúns bipartites de SAN, 24 planos de SAN apoiados e mais de 3300 

municipios que tenham recebido apoio técnico ou financeiro. Com os convenios haverá apoio tecnico 

aos municípios para fortalecimento dos conseas que ja existem (700) e criação de novos conselhos 

de SAN.  

• Está em processo de implantação, no âmbito da Caisan, um Comitê Técnico (CT) para discutir e 

regulamentar a criação e funcionamento dos fóruns tripartite e bipartites. 
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Resultados do Monitoramento 

PROGRAMA: 2069 - Segurança Alimentar e Nutricional 

Objetivo: 0380  

 

Meta: Ampliar a participação de mulheres rurais no Programa de Aquisição de Alimentos para, 

no mínimo, 35% do total de agricultores familiares participantes 

 

Análise Situacional da Meta:  

• Início da vigência da resolução Nº 44 do Grupo Gestor do PAA, que prevê percentuais 

mínimos de beneficiárias mulheres em 2013.  

• Dados apurados até setembro de 2012, evidenciam que 29% dos beneficiados pelo 

PAA no exercício são mulheres, representando 53.467 do total de 184.724 atendidos 

pelo MDS.  

• Para o atingimento dos percentuais previstos pela legislação, estão sendo fomentadas 

atividades de capacitação, divulgação, mobilização, de forma que os grupos produtivos 

de mulheres enviem propostas qualificadas para contratação.  

• Para o fortalecimento da participação das mulheres, previu-se na forma do Termo de 

Adesão metas específicas de mulheres, no percentual mínimo de 40%. 
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Obrigado! 
 

 


