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Área: 46.097 km² 
 
População: 3.885.049 milhões 
 
Municípios: 78 
 
SISAN: Nova Venécia 
 Linhares 
 Baixo Guandu 
 Santa Maria de Jetibá 
 Vitória 
 
CONSEA: 33 Municípios 
 
CRAS: 145 (1 indígena e 2 quilombolas) 
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Diretrizes da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - PNSAN 
 

I - Promoção do acesso universal à alimentação adequada e saudável;  

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 SAN e DHAA;  

IV - Promoção, universalização e coordenação das ações de SAN voltadas para quilombolas 
e demais povos e comunidades tradicionais, povos indígenas e assentados da reforma 
agrária; 

V - Fortalecimento das ações de alimentação e nutrição em todos os níveis da atenção à 
saúde, de modo articulado às demais ações de SAN;  

VI - 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 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; 

VIII - Monitoramento da realização do direito humano à alimentação adequada.  
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SISAN – Marcos Legais: Decreto 7.272/10  
d 



SITUAÇÃO FISCAL DE ESTADO 
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SISAN – Marcos Legais no Estado 

• Decreto nº 1.141-S/2003 de 29 de maio de 2003 – Cria o CONSEA-ES. 
 
 

• Lei Complementar nº 609, de 08 de dezembro de 2011 e alterada pela Lei 
Complementar nº 824/2016, de 15 de abril de 2016 - Cria o Sistema 
Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Espírito 
Santo (SISAN/ES), instituído por meio da Lei Orgânica de Segurança 
Alimentar e Nutricional do Espírito Santo – LOSAN/ES.  
 

 
• Decreto nº 3160-R, de 05 de dezembro de 2012 e alterado pelo Decreto 

nº 3950-R, de 02 de março de 2016 – Cria a CAISAN-ES e define como 
presidente da CAISAN/ES o/a Secretário (a) de Estado de Trabalho, 
Assistência e Desenvolvimento Social. 
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• Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS  (8.742/93 – alterada pela 
Lei 12.435/2011). 

 

• Assistência Social: Caráter universal, seguridade social não 
contributiva, direito do cidadão e dever do Estado. 

 

• Provê os mínimos sociais e se realiza por um conjunto integrado de 
ações, de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o 
atendimento às necessidades básicas por parte daqueles que dela 
necessitarem. 

 

• Sistema Descentralizado e Participativo: Sistema Único de Assistência 
Social – SUAS. 

 

 

 

Contextualizando o SUAS 
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I - supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as 
exigências de rentabilidade econômica; 

II - universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o 
destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais 
políticas públicas; 

III - respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu 
direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como à 
convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer 
comprovação vexatória de necessidade; 

IV - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem 
discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência 
às populações urbanas e rurais; 

V - divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos 
assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder 
Público e dos critérios para sua concessão. 

Princípios do SUAS 
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LEI Nº 11.346, DE 15 DE SETEMBRO DE 2006 - Lei Orgânica de Segurança Alimentar 
e Nutricional (LOSAN):  
“Art. 3º. A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de 
todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade 
suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como 
base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural 
e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis.” 

 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1989: 
“Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social (...).” 

 
LEI Nº8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993 – Lei Orgânica da Assistência Social 
(LOAS): 
“Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de 
Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através 
de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir 
o atendimento às necessidades básicas.” 
 

 

 

Público Alvo das Políticas 
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SUAS e o Conceito de Território 

O princípio da territorialização significa o reconhecimento da presença 

de múltiplos fatores sociais e econômicos, que levam o indivíduo e a família a 

uma situação de vulnerabilidade, risco pessoal e social.  

 

Possibilita orientar a proteção social da Assistência Social:  

i - na perspectiva do alcance de universalidade de cobertura entre indivíduos 

e famílias, sob situações similares de risco e vulnerabilidade;  

ii - na aplicação do princípio de prevenção e proteção pró-ativa, nas ações de 

Assistência Social;  

iii - no planejamento da localização da rede de serviços, a partir dos 

territórios de maior incidência de vulnerabilidade e riscos.     

 

 



A Segurança Alimentar e Nutricional é uma temática  
essencialmente intersetorial.  

 

Assim cada setor ligado a ela deve desenvolver ações para sua 
promoção, e que estes diferentes setores devem trabalhar de 
maneira interligada e articulada e, desta forma, potencializar 
suas ações. Além disso, é importante que algumas políticas 
estratégicas sejam construídas e geridas por vários setores em 
conjunto. 

 

Para tanto, é necessária a mobilização de diferentes setores da 
sociedade (assistência social, agricultura, abastecimento, 
educação, saúde, desenvolvimento, trabalho etc.) para a 
promoção da Segurança Alimentar e Nutricional. 

 

A Intersetorialidade  
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SUAS 

Articulação SUAS / SISAN  
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SUAS 

PROTEÇÕES SOCIAIS E 
BENEFÍCIOS 

Identificação das 
vulnerabilidades, riscos 

sociais e violação de 
direitos em seus 

territórios 

Cuidado e 
prevenção por 
meio da rede 

socioassistencial 

SISAN 

Combate a fome por 
meio do Sistema de 
Segurança Alimentar 

e Nutricional 

Desenvolvimento das 
potencialidades, 
gerando renda 

através da Inclusão 
Produtiva 



Articulação SUAS / SISAN  
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SUAS 

CRAS 

CREAS 

AGRICULTURA 
FAMILIAR 

COZINHAS 
COMUNITÁRIAS 

RESTAURANTE  
POPULAR 

SERVIÇOS DE 
ACOLHIMENTO 

ENTIDADES 
SOCIOASSISTENCIAIS 

CENTRO DE 
CONVIVÊNCIA 

IDOSO 

FEIRAS 
POPULARES 

INTEGRANDO SETORES, AÇÕES E SERVIÇOS 

Segurança 
Alimentar e 
Nutricional 

Inclusão 
Produtiva 

Transferência 
de Renda 

Assistência 
Social 



o CIB – Comissão Intergestora Bipartite (exposição 
da Politica de SAN); 

 

o Política Estadual da Pessoa em Situação de Rua 
(Inserção da SAN); 

 

o Comissão para debater parecer técnico padrão 
dos Termos de Fomento. 

 

 

Ações Intersetoriais no ES 
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Ações Intersetoriais no ES 

o Pacto Pela Alimentação Saudável  
o Grupo Técnico de Trabalho no âmbito da CAISAN 

(SESA, SEDU, SEAG e SETADES) 
- Pacto pela Alimentação Saudável; 

- Elaboração de Portaria Conjunta SETADES/SESA/SEDU/SEAG/SECTI Nº. 
001-S, de 18 de Outubro de 2016 - Dispõe sobre as ações de Promoção 
da Alimentação Adequada e Saudável nos Ambientes de Trabalho; 

- Elaboração de Manual de Orientações para Eventos (MS e MDS) com 
ênfase na Alimentação Regional; 

 

o Palestra Servidores sobre Alimentação Saudável; 

 

o Programa Estadual Quali Vida – Saúde do Trabalhador; 
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o CDA – Projeto Estadual de Compra 
Direta de Alimentos  

 
o Recursos Funcop – Fundo de Combate a 

Pobreza; 

o Público Alvo; 

o Rede Socioassistencial;  

 

Ações Intersetoriais no ES 

OBJETIVO GERAL 
 

Garantir o acesso a alimentos em quantidade, qualidade e regularidade 

necessárias às populações em situação de insegurança alimentar e nutricional, 

promovendo a inclusão social no campo por meio do fortalecimento da 

agricultura familiar. 
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PROJETO COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PROJETO COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS 

PERFIL DOS AGRICULTORES FAMILIARES 

 

Respeitados os critérios de elegibilidade, devem ser priorizados os 

percentuais mínimos a seguir: 

 40% de pessoas que atendam a pelo menos uma destas características: 

beneficiários e/ou pessoas com perfil do Programa Bolsa Família; 

assentados de reforma agrária; silvicultores; aquicultores; extrativistas; 

pescadores artesanais; indígenas; pomeranos; comunidades remanescentes 

de quilombos rurais e demais povos e comunidades tradicionais; 

 40% de mulheres; 

 5% produtores orgânicos/agroecológicos; 



• Participação em Eventos Intersetoriais: 
• XIX  Encontro Nacional do CONGEMAS – Colegiado Nacional 

de Gestores Municipais da Assistência Social; 

• Conferências Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional; 

• Conferências Estaduais da Assistência Social; 

• Entre outros. 

 

• Representação da Secretaria pela Gerência de 
SAN e Gerência de Proteção Social Básica na 
CTOS – Câmara Técnica de Organização Social 
e Auxílio Emergencial (Desastre ambiental 
pelo rompimento da barragem de Fundão – 
Mariana – MG) 
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Ações Intersetoriais no ES 



• Potencializar técnica e financeiramente as políticas; 

• Atender as especificidades das Comunidades 
Tradicionais; 

• Superar a fragilidade da SAN na Ass Social (práticas de 
segurança alimentar na Assistência desconectadas da 
Política de SAN); 

• A Questão do RH: a ausência do nutricionista no rol de 
profissionais do SUAS; 

• Implantar e aprimorar a vigilância/monitoramento dos 
dados de vulnerabilidades sociais e alimentares dos 
territórios, com vistas a ações articuladas; 

Desafios/Perspectivas 

www.setades.es.gov.br 



• Implantação, fortalecimento e consolidação do Sisan nos 
municípios (Caisan’s e Consea’s); 

• Desenvolvimento de estratégias de Educação Alimentar e 
Nutricional nos diferentes espaços públicos com 
promoção da prática autônoma e voluntária de hábitos 
alimentares saudáveis; 

• Fomento a processos permanentes de gestão do 
conhecimento e educação permanente 

• Incentivar a participação de profissionais do SUAS no 
curso EAD de Segurança Alimentar e Nutricional; 

• Fortalecer e ampliar a intersetorialidade entre as 
Políticas. 

Desafios/Perspectivas 
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Agradecemos! 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, 
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- 

SETADES 

Contato: (27) 3636-6830(CAISAN/ES) 

(27) 3636-6838 (GPSB) 

Email: caisan-es@setades.es.gov.br 

                    

  
 


