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PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS 
 

PROGRAMA: SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 
AÇÃO: AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 
PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 
20.55101.08.306.5033.2798 

 
O objetivo da ação é promover o acesso à alimentação e o incentivo a agricultura familiar por 
meio da aquisição e a destinação de alimentos às pessoas em situação de insegurança 
alimentar e nutricional e àquelas atendidas por entidades da rede socioassistencial, pelos 
equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional e pela rede pública e filantrópica 
de ensino. 
 
Produto da Ação: 
Aquisição e distribuição de alimentos da agricultura familiar implementado por meio de Termo 
de Adesão firmado entre o MC e Estados e/ou Municípios, via Sistema do Programa de 
Aquisição de Alimentos – SISPAA ou Termo de Execução Descentralizada firmado entre o MC e 
a Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB para contratação de cooperativas e 
associações da agricultura familiar. 
  
Público-alvo: 
Agricultores familiares e suas organizações, conforme definido na Lei nº 11.326/2006, 
entidades da rede socioassistencial, da rede pública de saúde, educação e justiça, 
equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional e pessoas ou famílias em situação 
de insegurança alimentar e nutricional, conforme definido na Resolução do Grupo Gestor do 
PAA de nº 81/2018. 
 
Custo Estimado: 

ação orçamentária modalidade gnd o que pode ser apoiado? valor mínimo da 
emenda 

2798 – aquisição e 
distribuição de alimentos 
da agricultura familiar para 
promoção da segurança 
alimentar e nutricional 

ma 90 gnd 3 aquisição e a destinação 
de alimentos. 

r$ 100 mil 

 
Obs: 

1. De acordo com o estabelecido no art. 9º da Portaria Interministerial nº 424, de 30 de 
dez de 2016, o valor do instrumento não poderá ser inferior a R$ 100 mil. 

2. Uma vez que o pagamento aos beneficiários fornecedores beneficiários é realizado 
pelos executores do PAA (MC e CONAB), incorre sobre esses as obrigações pelo 
recolhimento e empenho acessório referente à contribuição social ao Instituto 
Nacional de Seguridade Social (INSS), conforme a disposição da Lei n° 8.212/91, do 
Decreto n° 3.048/99 e da Instrução Normativa RFB n° 971/2009. No caso da execução 
via Termo de Adesão, o devido recolhimento de contribuição ao INSS, correspondente 
a 1,5% do valor da Emenda, será realizado pelo MC com recursos do orçamento do 
órgão.  

3. No caso da execução via Conab, o recolhimento do INSS dos agricultores (1,5%) será 
realizado com recursos da Emenda Parlamentar 
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Contato da Área Responsável: 
Departamento de Compras Públicas para Inclusão Social e Produtiva Rural  
E-mail: elisangela.sanches@cidadania.gov.br e diogo.araujo@cidadania.gov.br 
Telefone: (61) 2030-1013  
Endereço: Esplanada dos Ministérios – Bloco C – 4º andar 
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