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APRESENTAÇÃO
O Governo Estadual, por meio da Câmara Intersetorial Governamental de Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável de Minas Gerais (Caisans-MG), vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG),
apresenta com grande satisfação o IV Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional de Minas Gerais – IV
Plesans (2018/2019). Faz parte de seu conteúdo, um conjunto de programas/ações governamentais previstos no
atual Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) mineiro.
Para proceder à escolha dos programas/ações foram considerados: as deliberações da VI Conferência Estadual
de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, ocorrida em 2015; as prioridades apontadas pelo Conselho de
Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais (Consea-MG); e por fim, os fundamentos e legislações afetos ao Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) e à Segurança Alimentar e Nutricional (San).
A Política de San em Minas Gerais data de 1999. Ao longo desses anos, encontra-se materializada, dentre outros,
na realização de seis conferências de San e a instituição de três Plesans. No que tange às especificidades do IV Plesans, destaca-se que o mesmo foi projetado a partir das diretrizes e fundamentos trazidos pela nova Lei Orgânica de
Segurança Alimentar do Estado de Minas Gerais - nº 22.806, de 29/12/2017. A promulgação dessa lei, confeccionada com a participação da Caisans e do Consea, e apresentada pelo Governo, surge com dois objetivos principais:
atualizar as questões e as diretrizes políticas para a promoção da San de Minas Gerais; e fortalecer suas estruturas
sistémicas, por meio da consolidação institucional do Consea e da Caisans Estadual. Destaca-se que, com a nova Lei,
essas estruturas deixaram de ser instituídas por decretos e passaram a operar por força de lei, assim como, todos os
componentes da politica de San mineira.
Ressalta-se ainda que a atual Lei Estadual de San reorganizou a representação territorial do Consea-MG, alinhando-a aos Territórios de Desenvolvimento para, assim, promover inter-relações com os Fóruns Regionais de Governo.
Somado a isso, a nova lei orgânica de San promoveu a inclusão de novos setores da sociedade civil, com atuações
importantes e comprovadas na temática de San, na composição do pleno do Conselho.
Considerando a necessidade de fortalecer o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan), implantado
no Brasil em 2006, e em 23 Estados, dentre eles, Minas Gerais, a nova lei orgânica de San traz um importante e
inédito avanço. Sobre esse ponto, o Governo estabeleceu em lei a interseção entre a adesão dos municípios ao
Sisan com as políticas estaduais de San. Assim, amparado pela Lei Orgânica de San, o IV Plesans apresenta, como
aspecto inovador, o desenvolvimento de estratégias de fomento e apoio aos municípios para viabilizar suas adesões
ao Sisan. Entendemos que um sistema organizado contribui para a sustentabilidade, aplicabilidade e eficiência na
gestão municipal dos serviços e equipamentos públicos de San, fornecidos pelos programas do Estado. Desta forma, o Governo demonstra seu compromisso com a San ao reforçar as estruturas locais de participação e de gestão
do Sisan, por meio de uma política de valorização das adesões municipais.
Por fim, constitui também uma inovação do IV Plesans o apontamento de políticas intersetoriais e estruturantes
para o desenvolvimento de um sistema agroalimentar inclusivo, cultural, sustentável e saudável. Com essas perspectivas, políticas públicas importantes são tratadas nesse plano. Tais políticas são consideradas inéditas no âmbito
do governo de Minas Gerais, a exemplo: da compra institucional estadual de produtos da agricultura familiar; da
redução e controle dos usos dos agrotóxicos; do fortalecimento da produção agrícola agroecológica; do desenvolvimento agrário da Região Metropolitana de Belo Horizonte e das regiões precárias, essas ultimas com a estratégia
de enfrentamento da pobreza no campo; da política para o cooperativismo agrícola familiar, das ações de educação
alimentar e nutricional e a formação de hábitos saudáveis.
Agradecemos a participação do Consea-MG na condução dos processos participativos de definição do Plano
envolvendo governo e sociedade e de todos os gestores e instituições do Governo envolvidos em sua construção.
Desejamos uma boa leitura e, sobretudo, um excelente acompanhamento de sua execução, para seu constante
aprimoramento.

Fernando Damata Pimentel
Governador

Helvécio Miranda Magalhães Junior
Presidente Caisans-MG
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão
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PREFÁCIO
Segundo o Diretor-Geral da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), o maior avanço socioeconômico no Brasil nas últimas
décadas foi a retirada de quase 40 milhões de pessoas da pobreza extrema, em
razão, sobretudo, de diversos programas de proteção social. Isso foi determinante
para que o país reduzisse o número de pessoas em condição de fome. Segundo
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre 2002 a 2013,
o número de brasileiros em situação de desnutrição crônica caiu 82%.
Anualmente, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), em parceria com outras agências do sistema da ONU, publica
o relatório do Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo (SOFI,
na sigla em inglês), com base, sobretudo, em dados e estatísticas fornecidos
pelos países membros com referência ao ano anterior. Com base nestes dados,
o SOFI de 2014 indicou que no Brasil, em 2013, menos de 5% da população
encontrava-se em situação de fome. Há consenso entre as agências da ONU
de que, quando a desnutrição crônica atinge menos de 5% da população de um
país, o problema da fome deixa de ter características endêmicas e limita-se a
determinados bolsões específicos. O Brasil, portanto, deixava o Mapa da Fome.
Entretanto, dados recentes divulgados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad Contínua) do IBGE sinalizam um aumento da extrema
pobreza no país em cerca de 11%, de 2016 para 2017 (13,3 para 14,8 milhões
de pessoas). Tal incremento da pobreza extrema poderá, sim, refletir no aumento do número de pessoas que passam fome no país.
Hoje, o número dos que passam fome no mundo aumentou pelo terceiro ano
seguido e afeta 821 milhões de pessoas, de acordo com relatório divulgado por
agências da ONU. Isso significa que a cada nove pessoas no mundo, uma passa
fome. No Brasil, os números apontam que, em 2017, mais de 5,2 milhões de pessoas passaram um dia ou mais sem consumir alimentos, o que corresponde a 2,5%
da população. Isso nos coloca em alerta sobre a possibilidade de a fome voltar a
assolar as famílias brasileiras mais vulneráveis, em razão da crise econômica, do
desemprego crescente e da redução dos gastos dos programas de proteção social.
No Brasil, políticas públicas inovadoras no campo da segurança alimentar
e nutricional vinham demonstrando que, em articulação com outras políticas,
era possível reduzir a fome e a desnutrição e ao mesmo tempo estimular a
produção e consumo de alimentos saudáveis. No entanto, a fome ainda afeta
muita gente, e a má nutrição, sobretudo a deficiência de micronutrientes e do
aumento do sobrepeso e obesidade tornam-se cada vez mais presentes.
O Estado de Minas Gerais esteve articulado com a união, municípios e sociedade civil no desenvolvimento de políticas, planos e estratégias visando a
segurança alimentar e nutricional (San) do povo mineiro. Nesse sentido, houve
uma grande articulação e conjunção de esforços entre a Câmara Intergovernamental de segurança alimentar e nutricional (Caisans-MG) com o Conselho
de segurança alimentar e nutricional do estado de Minas Gerais (Consea-MG)
para construir o IV Plano Estadual de SAN para o período de 2018/2019.
O IV plano indica para a necessidade de traçar um planejamento intersetorial
no sentido de diagnosticar a situação da San e as violações do direito humano
a alimentação adequada e saudável no estado, bem como uma permanente articulação entre os diferentes órgãos de governo para garantir a efetividade das
ações apontadas. Nele encontramos os principais marcos legais (nacional e estadual) relativos ao tema, ações estratégicas por eixos prioritários estabelecidos
na última conferência estadual e reorganizados pelo Consea-MG, bem como
indicadores de monitoramento necessários para garantir a sua implementação.
Desta forma, temos um excelente instrumento para a garantia da soberania e segurança alimentar e nutricional para todos os mineiros e as mineiras. No entanto, cabe ao governo garantir as condições necessárias para a
execução do plano. Ao mesmo tempo, a mobilização e o monitoramento da
sociedade civil é fundamental para garantir a superação das condições de insegurança alimentar e a realização do direito humano a alimentação adequada
e saudável como direito universal. O plano precisa ser monitorado!
Élido Bonomo
Presidente do Conselho de Segurança Alimentar e
Nutricional Sustentável de Minas Gerais
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INTRODUÇÃO
Precedendo de um histórico de construção e institucionalização da Política de Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável em seu 19° ano de vigência no Estado de Minas Gerais, o Governo do Estado reafirma seu compromisso em consolidar a Política de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável com a aprovação do IV Plano Estadual
de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (Plesans).
A Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (Pesans) é, historicamente, impulsionada
por um significativo protagonismo do Consea-MG, em especial, pela participação ativa da sociedade civil por meio
do Fórum Mineiro da Segurança Alimentar e Nutricional e das Comissões Regionais de Segurança Alimentar e Nutricional (Crsans). Nesse contexto, ao longo dos 18 anos de desenvolvimento da Pesans mineira, houve uma evolução
nas percepções e tratamentos direcionados às problemáticas afetas ao Direito Humano à Alimentação Adequada
(DHAA). Inicialmente, nos anos 2000, os problemas de San detectados como emergentes no Brasil se concentravam
no combate à fome. Nesse período, segundo os relatórios da ONU (2015), mais de 10% da população brasileira estava subnutrida e mais de 47 milhões de pessoas estavam abaixo da linha da pobreza. Essa conjuntura motivou não
somente a construção de políticas públicas de transferência de renda para combater à fome, mas também politicas
focadas no fortalecimento da soberania alimentar, dentre elas o desenvolvimento da produção agrícola familiar e inclusão da mesma no sistema de abastecimento agroalimentar brasileiro. Com essa estratégia, o número de pessoas
subalimentadas no Brasil foi reduzido em 82% (Brasil, 2016). Apesar desse avanço, a atual conjuntura ainda revela
problemas de San com desafios relacionados à elaboração de programas, projetos e ações inovadores.
Nossos desafios para a promoção da San não se restringem mais à problemática do acesso ao alimento em termos quantitativos. Atualmente, governos e sociedades reconhecem a dimensão qualitativa dos alimentos ofertados
e acessados pela população motivando-os a desenvolver políticas para garantir e promover o acesso aos alimentos
saudáveis pelos cidadãos. Essas políticas envolvem o fomento de sistemas agrícolas sustentáveis com capacidade
de fornecer alimentos seguros para a saúde humana. Em outras palavras, a atual problemática da San implica na
reorganização do sistema agroalimentar e das políticas de abastecimento com prioridade para a produção local
e a inclusão socioeconômica dos agricultores familiares e ecológicos. Não obstante, e de forma complementar, é
preciso também desenvolver políticas de incentivos à adoção de hábitos alimentares saudáveis nos consumidores
atreladas ao fomento do desenvolvimento econômico local e sustentável.
Para promover a San pelos governos existem aparatos legais e estruturas materializadas num Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional denominado Sisan. Por meio desse sistema, instituído pela Lei Nacional n° 11.346/2006,
a política de San é projetada para ser operacionalizada em todas as esferas de governo (Federal, Estadual e Municipal).
Em termos de conteúdo, o 4° Plesans busca refletir os anseios manifestados pela sociedade civil e gestores públicos participantes da 6ª Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (Cesans) ocorrida
em 2015 cuja temática foi “Comida de Verdade no Campo e na Cidade: por direitos e soberania alimentar”. Essa
temática comporta diretrizes e conteúdo para as políticas públicas de Segurança Alimentar e Nutricional (San), que
devem ser socioeconômica e ambientalmente sustentáveis.
A 6° Cesans de Minas Gerais foi organizada e coordenada pelo Conselho Estadual de Segurança Alimentar e
Nutricional Sustentável (Consea-MG) e contou com ampla mobilização da sociedade. Nesse contexto, registra-se a
participação de 1813 pessoas nas 25 conferências regionais / locais, e 500 participantes na conferência Estadual
(Consea-MG, 2015)1. Ao considerarmos a temática da 6° Cesans, o 4º Plansans compõe-se de programas e ações do
Plano Plurianual de Gestão Governamental (PPAG) de Minas Gerais, bem como, de metas e indicadores condizentes
com as demandas aprovadas nessa conferência.

1 Relatório do CONSEA-MG (2015).
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Em termos de estrutura, o Plesans está dividido em
três capítulos. O primeiro corresponde ao Diagnóstico da San em Minas Gerais sob os aspectos normativos, institucionais, produtivos e situação nutricional da
população. O segundo capítulo trata das estratégias,
ações, metas e fontes orçamentárias, e o terceiro apresenta os indicadores e mecanismos de monitoramento.
Considerando que o Plesans deveria ter vigência
entre 2016/2019, e a gestão governamental foi iniciada em 2015, apresentamos, em anexo, um relatório
de gestão apresentando o conjunto de ações promotoras da San realizadas pelo Governo nos dois anos
precedentes à aprovação do IV Plesans. Tais ações correspondem às diferentes diretrizes e propostas da VI
Cesans, demonstrando o compromisso do Governo ao
longo desse período.
Ao mesmo tempo em que o Governo construiu
e elaborou diferentes políticas e ações públicas, a
Caisans-MG acompanhou-os para identificar aqueles condizentes com as demandas aprovadas na VI
Cesans e pelo Consea-MG. Com essa perspectiva, o
presente Plesans, com vigência 2018/2019, reflete
a continuidade dessas políticas até o final do PPPAG
2016/2019. Não obstante, esperamos que, após contínuas avaliações, elas possam ser não só continuadas
no próximo PPAG 2020/2022, mas também aprimoradas. Isso porque tais politicas e ações são consideradas estruturantes na garantia da Segurança Alimentar
e Nutricional. Somado a isso, essas políticas e ações
também se apresentam concordantes com as determinações legais e com os princípios e fundamentos conceituais da Segurança Alimentar e Nutricional (San).
Portanto, a partir da construção ou aprimoramento das políticas e ações instituídas no período de
2015/2017, e identificadas como de San, o IV Plesans
traz como avanço e inovação em relação aos Planos
precedentes um conjunto de políticas intersetoriais e
estratégicas. Assim, para a promoção da San no Estado, essas devem ser potencializadas e consolidadas ao
longo do tempo, bem como atreladas ao fortalecimento da adesão municipal ao Sisan.
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CAPITULO 1
CONTEXTUALIZAÇÃO DA SEGURANÇA
ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM MINAS
GERAIS
Nesse capítulo apresentamos o diagnóstico da San
em Minas Gerais, especialmente no que tange a dimensão normativa e institucional, produção de alimentos e
condições gerais de nutrição da população mineira.
Esse diagnóstico foi elaborado com informações
gerais pela precariedade de dados organizados e sistematizados sobre a produção, consumo, nutrição e geração de renda (ou impactos econômicos) tangentes aos
sistemas agroalimentares e ao consumo da população.
Tal condição nos remete à necessidade de apontar como
meta desse plano a construção de um banco de dados
estadual de Segurança Alimentar e Nutricional acessível
à sociedade e aos governos municipais com dados locais.
Portanto, esse capítulo está dividido em três partes.
Uma com informações sobre os aparatos normativos da
Política de San; outra com a institucionalidade no Estado, tendo como principal base de dados, o MapaSan
(2015); e a terceira parte com informações sobre produção, produtores e nutrição populacional.

1.1 Marco Legal
A execução da política de San encontra-se amparada
em, no mínimo, 20 instrumentos normativos federais e
estaduais presentes nos quadros 1 e 2.
Essas leis retratam diferentes dimensões da Sans
envolvendo produção, acesso e qualidade do consumo
alimentar. Tais normas são importantes para respaldar
a ação pública no exercício de sua função, bem como
garantir à sociedade o monitoramento e acompanhamento das políticas de San.
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QUADRO 1 - LEGISLAÇÃO ESTADUAL DE MINAS GERAIS AFETA À SAN

LEGISLAÇÃO

OBJETIVO

Decreto nº 40.324, de 23/03/1999

Criação do Consea-MG

Decreto nº 44.355, de 19 de julho de 2006

Regulamenta a Losan. Dispõe sobre a política de Sans

Decreto nº 44.394, de 16 de outubro de 2006

Aprova o Regimento Interno do Consea-MG

Lei nº 18.372, de 04 de setembro de 2009

Altera a Lei nº 15.072/2004, que dispõe sobre a promoção
da educação alimentar e nutricional nas escolas públicas e
privadas do sistema estadual de ensino

Lei nº 20.608, de 07/01/2013

Institui a Política Estadual de Aquisição de Alimentos da
Agricultura Familiar – PAAFamiliar.

Lei nº 21.146, de 14 de janeiro de 2014

Institui a política estadual de agroecologia e produção
orgânica – PEAPO

Lei nº 21.147, de 14 de janeiro de 2014

Institui a política estadual para o desenvolvimento sustentável
dos povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais

Lei nº 21.156, de 17 de janeiro de 2014

Institui a política estadual de desenvolvimento rural
sustentável da agricultura familiar

Decreto nº 46712, de 29/01/2015

Regulamenta a lei nº 20.608, de 7 de janeiro de 2013, que
institui a Política Estadual de Aquisição de Alimentos da
Agricultura Familiar - PAAFAMILIAR

Lei nº 21936, de 23/12/2015

Institui a Política Estadual de Desenvolvimento da Gastronomia

Decreto com numeração especial 339, de 29/06/2016

Cria Grupo Coordenador das ações de enfrentamento da pobreza
no campo, no âmbito da Administração Pública Estadual

Lei nº 22.806, de 29 de dezembro de 2017

Dispõe sobre a Política Estadual de Segurança Alimentar e
Nutricional Sustentável – (Pesans) – e organiza o Sistema
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – (Sisan) – no
âmbito do Estado.

Decreto nº 47337, de 12/01/2018

Insere na competência da Seplag prestar apoio logístico,
operacional, administrativo, material, orçamentário e financeiro
para o funcionamento do Consea-MG e da Caisan-MG

Lei nº 22920, de 12/01/2018

Altera a Lei nº 19.476, de 11 de janeiro de 2011, que
dispõe sobre a habilitação sanitária de estabelecimento
agroindustrial rural de pequeno porte no Estado

Decreto nº 47407, de 11/05/2018

Reestrutura a organização da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Agrário.

Decreto nº 47289, de 20/11/2017

Regulamenta a Lei nº 21.147, de 14 de janeiro de 2014, que
institui a política estadual para o desenvolvimento sustentável
dos povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais.

Decreto nº 47502, de 02/10/2018

Regulamenta a lei nº 22.806 de 29 de dezembro de 2017.
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QUADRO 2 - LEGISLAÇÃO FEDERAL

LEGISLAÇÃO

OBJETIVO

Institui as diretrizes para a Promoção da Alimentação Saudável
Portaria Interministerial nº 1.010, de 8 de maio de 2006 nas Escolas de educação infantil, fundamental e nível médio
das redes públicas e privadas, em âmbito nacional.
Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006

Cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional (Sisan)

Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009

Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e
do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da
educação básica e inclui a Agricultura Familiar como
fornecedora da alimentação escolar

Emenda Constitucional nº 64, de 4 de fevereiro de 2010

Inclui o direito à alimentação no rol de direitos sociais
previstos no art. 6º da CF/88

Decreto nº 7.272, de 25 de agosto de 2010

Regulamenta a Lei no 11.346, de 15 de setembro de 2006,
que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional (Sisan)

Decreto nº 7.775, de 4 de julho de 2012

Regulamenta o art. 19 da Lei no 10.696, de 2 de julho de
2003, que institui o Programa de Aquisição de Alimentos

Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013

Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos
alunos da educação básica no Programa Nacional de
Alimentação Escolar (Pnae)

1.2 Institucionalidade do Sisan em Minas Gerais
A Institucionalidade do Sisan em Minas Gerais corresponde aos dados do MapaSAN de 2015, por ser uma ferramenta de pesquisa capaz de fornecer informações sobre a gestão do Sistema e da Política de Segurança Alimentar
e Nutricional no âmbito dos estados e municípios brasileiros. Em 2018 projeta-se o lançamento de uma edição atualizada do MapaSan o que permitirá avaliar, no próximo plano, os avanços tocantes à institucionalidade da política
de San no Estado de Minas e seus municípios.
O Estado de Minas Gerais possui 853 municípios, 586.528 Km² de extensão espacial onde habitam 20.734.097
pessoas (Brasil, 2015). Dos 853 municípios, 290 (34,0%) responderam o MapaSAN de 2015, cuja população total
corresponde à 13.050.154, ou seja, 62,9% do total dos mineiros.
Em termos de Gestão da Política e do Sisan, de acordo com os dados do MapSan, o locus da gestão das ações de
San nos municípios mineiros, foram reconhecidos, em ordem de recorrências, nas Secretarias municipais de Assistência Social (68 municípios); Saúde (45); Educação (40) e; Agricultura (18). Para além das secretarias municipais, o
locus da gestão das ações de San foi reconhecido no Gabinete do Prefeito (12) e em outro órgão municipal (4). Cabe
destacar a criação de instâncias especificas para a gestão de San, tanto como Secretaria de Segurança Alimentar e
Nutricional (3) quanto como uma instância de Coordenação configurada como seção, setor ou similar (1).
Se por um lado, existem nove municípios com Caisans, por outro, dos 289 municípios que responderam ao MapaSan de 2015, 75 possuíam Conselhos Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional (Comsea) e, destes, 11
dispunham de recursos orçamentários e 21 possuíam uma Secretaria Executiva. Em relação ao locus dos Comseas,
destaca-se que 41 se encontravam no âmbito das Secretarias Municipais de Assistência Social (41); Agricultura e
Educação (7); Saúde e Desenvolvimento Agrário ou Rural (2); Abastecimento (1) e; Segurança Alimentar e Nutricional ou similar (3). Além das estruturas das Secretarias municipais, os Comseas, também se apresentaram vinculados
administrativamente ao Gabinete do Prefeito (6); a outro órgão municipal (2). Destaca-se a existência de um Comsea sem vínculo a nenhum outro órgão municipal.
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Em termos de proporcionalidade representativa nos Comseas, tem-se 53 que seguiram a proporcionalidade adotada pelo Governo Federal e pelo Governo do Estado de Minas Gerais, qual seja: 1/3 governo e 2/3 da sociedade
civil. Ademais, foram registrados 18 Comseas com representação paritária, um com maioria de representantes de
governo e um com outra proporção.
No que tange ao caráter decisório dos Comseas, dentre os 75 conselhos, 12 são deliberativos; 32 são consultivos e deliberativos e 25 são consultivos. Em relação ao perfil dos representantes no Comsea, este se apresenta
com uma grande diversidade de setores governamentais e de segmentos da sociedade civil. Do lado do governo,
a participação das secretarias municipais enquanto membros dos Comseas tem ocorrido na seguinte ordem de
recorrência: Educação (70); Saúde (64); Assistência Social (62); Agricultura (48); Desenvolvimento Agrário ou Rural
(27); Planejamento e Segurança Alimentar e Nutricional (14); Fazenda (9); Direitos Humanos (5); Abastecimento (3);
Casa Civil e Trabalho (1). Além das Secretarias municipais, também apareceram os setores: Povos e Comunidades
Tradicionais (9) e outras áreas de governo (28). Do lado da representatividade da sociedade civil como membros
nos Comseas, há também uma diversidade de instituições, que se apresentam em ordem de recorrência na composição desses conselhos: Movimento ou associação ou cooperativas de agricultores familiares (47); Movimentos
ou Associações de Bairro ou Comunitário (44); Representações Religiosas (43); Movimento pastoral (37); Entidades
socioassistenciais (35); Movimento sindical (33); Setor da Educação, Associação de Pais e Mestres, universidades
(27); Área de Nutrição (23); Organizações Não Governamentais - ONGs (21); Organização patronal da rede varejista,
Associação de Comercio ou Varejista e, Outros Setores da Sociedade Civil (20); Movimento Popular de Saúde, setor
da saúde (16); Movimento agroecológico e outras pautas ambientais (15); Povos e Comunidades Tradicionais (12);
Outros Conselhos Municipais (11); Movimento ou agricultores sem terra ou assentados da Reforma Agraria (10);
Representantes de pescadores artesanais (5); Sistema S - Senai, Sesi, Sesc, Senar, Sebrae, etc. – (4); Entidades de
Direitos Humanos (3).
Dentre os Comseas municipais de Minas Gerais, 17 têm recebido denúncia de violações do Direito Humano à
Alimentação Adequada (DHAA). Em ordem de recorrência, os objetos dessas denúncias referem-se a: Desnutrição
na população (10); Vulnerabilidade Socioeconômica de famílias ou populações e, Produção, comercialização e distribuição de alimentos contaminados ou em má qualidade para consumo humano (6); Má distribuição de cestas de alimentos (5); Falta de acesso a programas e ações do governo; Irregularidades de programas e ações governamentais;
e Qualidade ou escassez de água para consumo humano (4); Contaminação de trabalhadores ou agricultores por
agrotóxico; Contaminação de lavouras ou animais por agrotóxicos; Contaminação de alimentos por agrotóxicos; Falta de acesso a credito para agricultura familiar; e Desmatamento ilegal de áreas protegidas (3); Desvio de recursos
públicos; Qualidade de alimentos produzidos em Equipamentos Públicos e/ou na Alimentação Escolar; e Vulnerabilidade, Fome e/ou insegurança alimentar e nutricional grave de Povos e Comunidades Tradicionais (2); Interrupção/
falta de continuidade de programas e ações do governo (1).
A de Lei de San foi promulgada em 58 municípios mineiros. O Plano municipal de San, por sua vez, foi contabilizado em oito municípios e, 27 estão em processo de elaboração. Foi apontada a inscrição de diversas ações nos
Planos de San municipais voltadas ao atendimento dos seguintes temas, listados por ordem de recorrência: Saúde e
nutrição (28); Garantia dos direitos socioassistenciais (18); Inclusão produtiva (21); Educação alimentar e nutricional
(28); Ações de ampliação ao acesso a agua, como a construção de cisternas, barragens ou outras tecnologias sociais
(11); Aquisição de alimentos da agricultura familiar (27); Assistência técnica e extensão rural (19); Fomento a organização em associação ou cooperativa para agricultura familiar (16); Fomento à produção orgânica, agroecológica ou
em transição (12); Fomento a atividades produtivas rurais (16); Fomento à produção, comercialização e consumo de
alimentos orgânicos, de base agroecológicos e da sociobiodiversidade (10); Abastecimento alimentar (19); Alimentação escolar (23); Oferta de refeições (9); Doação de alimentos (14); Utilização de sistema informatizado para gestão,
monitoramento e avaliação (7); Articulação ou referenciamento com outros serviços públicos (13); Capacitação de
gestores e/ou conselheiros na área de San (19); Pesquisa, estudos e diagnósticos (9); Apoio e/ou custeio gestão
intersetorial da Política de San e/ou as ações da Caisan (8); Apoio ou custeio das ações do Comsea para incentivar
o controle e a participação social (11).
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De forma sistemática, o contexto da institucionalidade de San municipal no Estado de Minas Gerais pode ser observado no quadro 3 a seguir:
QUADRO 3 - CONTEXTO DA INSTITUCIONALIDADE DE SAN MUNICIPAL
DO ESTADO DE MINAS GERAIS (NOVEMBRO DE 2017)

CATEGORIAS

Nº DE MUNICÍPIOS

Municípios responderam MAPA SAN- 2015

290

COMSEA’s municipais

75

Municípios aderidos ao SISAN

08

Em relação aos municípios com equipamentos de San, este é considerado um
dado relevante. Isto porque, nos últimos anos, dentre os debates e diferentes documentos de Sans, observa-se que a aquisição, implementação e desenvolvimento de
equipamentos públicos de San têm determinado, de forma significativa, a participação dos municípios na Política de Segurança Alimentar e Nutricional (Pnsan – é essa
a sigla?). Por consequência, tais equipamentos têm contribuído para potencializar as
ações de San nos Estados e municípios, funcionando como locus de aglutinação de
pessoas para discussão e reflexão de suas próprias San e dos munícipes.
Assim, os 290 municípios que responderam ao MapaSan de 2015 foram agrupados
no quadro 4 abaixo por tipos de ações e equipamentos de Segurança Alimentar e Nutricional existentes em seus territórios. Além disso, também destacamos a quantidade de
municípios com Programas de Alimentação Escolar da rede Estadual (SEE/MG 2016).
QUADRO 4 - QUANTIDADE DE MUNICÍPIOS MINEIROS COM AÇÕES E
EQUIPAMENTOS DE SAN EM SEUS TERRITÓRIOS (MAPASAN, 2015 E SEE/MG, 2016).

EQUIPAMENTOS DE SANS

Nº DE MUNICÍPIOS

Banco de Alimentos

36

Programa de Aquisição de Alimentos

26

Restaurante Popular

22

Feira Livre*

318

Municípios que possuem o PNAE**

852

* Feira Livre: O número de feiras livres constante no quadro acima está maior que o número de municípios que responderam o MAPA SAN, porque há municípios que possuem
mais de uma feira livre.
** Município de Serra da Saudade: Esse município, com 818 habitantes e área de 335
km², não possui escolas.
Portanto, os dados contidos nos quadros 3 e 4 possibilitam uma avaliação e reflexão sobre o contexto de Minas Gerais para o desenvolvimento de ações voltadas
a ampliar a adesão dos municípios mineiros ao Sisan e, potencializar o desenvolvimento da política de San no Estado.
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1.3 A produção dos alimentos básicos
Uma das dimensões importantes da Segurança Alimentar é a Produção. Assim, os dados abaixo demonstram que
Minas Gerais possui uma quantidade significativa de agricultores familiares, importantes para o abastecimento e
desenvolvimento socioeconômico local, e uma quantidade e variação significativa de produção de alimentos.
A agricultura familiar representa uma diversidade de saberes e tradicionalidades, mesmo perdidas na prática, mas
estando lá na história de cada família e comunidade. De acordo com o senso do IBGE de 2006, a agricultura familiar
em Minas Gerais possui 536.789 estabelecimentos, a maior parte, num total de 424.145, possui área total de até 50
ha. Ainda segundo dados do IBGE (2006), existiam em Minas Gerais 14.835 produtores sem área.
A participação da agricultura familiar em relação ao número de cabeças de gado é de 34% do plantel do Estado
A produção mineira de ovos de galinha pela agricultura familiar alcançou 41.927.906 dúzias, representando 14% do
total. O valor da produção do plantel de suínos da agricultura familiar foi de cerca de R$ 99 milhões (Minas Gerais,
Diagnostico FJP-Novos encontros, 2016).
Em relação à Agroindústria, segundo dados do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) de 2013, havia 205
agroindústrias da agricultura familiar, a maior parte concentrada nas regiões Sul/Sudeste de Minas, Triangulo/Alto
Paranaíba e Oeste de Minas (Minas Gerais, 2014).2
QUADRO 5 - PRODUÇÃO DE TIPOS ALIMENTARES EM MINAS GERAIS
Unid
Produção

Produção Total

Produção
Agricultura Familiar

Produção Agricultura
Não Familiar

Abacate

t

60.142,60

10.459,96 17,39%

49.682,64 82,61%

Abacaxi

mil frutos

240.437,90

153.088,12 63,67%

87.349,78 36,33%

Abóbora

t

39.726,28

33.713,88 84,87%

6.012,40 15,13%

Abobrinha

t

57.813,92

51.503,13 89,08%

6.310,80 10,92%

Acelga

t

1.011,00

996,00 98,52%

15,00 1,48%

Acerola

t

509,00

474,00 93,12%

35,00 6,88%

Agrião

t

2.232,30

2.196,80 98,41%

35,50 1,59%

Alface

t

55.769,93

47.401,25 84,99%

Algodão

t

79.637,80

934,50 1,17%

78.703,30 98,83%

Alho

t

47.536,55

2.062,65 4,34%

45.473,90 95,66%

Almeirão

t

1.797,50

1.714,34 95,37%

Ameixa

t

4.899,00

2.331,21 47,59%

2.567,79 52,41%

Amendoim

t

6.461,34

165,34 2,56%

6.296,00 97,44%

Amora Preta

t

426,00

293,70 68,94%

132,30 31,06%

Arroz Irrigado

t

7.396,40

1.233,50 16,68%

6.162,90 83,32%

Arroz Sequeiro

t

1.996,86

1.973,32 98,82%

23,54 1,18%

Arroz Várzea Úmida

t

2.792,69

2.641,72 94,59%

150,97 5,41%

Atemóia

t

5.338,00

434,84 8,15%

4.903,16 91,85%

Produto

8.368,68 15,01%

83,16 4,63%

2 Minas Gerais. Perfil da Agricultura Familiar no Brasil, Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural. 2014, 41 pag. Disponível em: http://www.agricultura.mg.gov.br/images/files/Perfil%20da%20
Agricultura%20Familiar%20v2.pdf
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Unid
Produção

Produção Total

Produção
Agricultura Familiar

Produção Agricultura
Não Familiar

Banana (Outras)

t

73.116,17

58.771,96 80,38%

14.344,21 19,62%

Banana Nanica

t

137.302,80

88.053,85 64,13%

49.248,95 35,87%

Banana Prata

t

524.214,60

270.864,22 51,67%

253.350,38 48,33%

Batata

t

1.171.463,00

183.227,60 15,64%

988.235,40 84,36%

Batata Doce

t

46.387,17

30.096,57 64,88%

16.290,60 35,12%

Berinjela

t

20.313,50

19.674,30 96,85%

Beterraba

t

121.058,16

37.730,27 31,17%

83.327,89 68,83%

Brócolis

t

64.009,95

52.312,61 81,73%

11.697,34 18,27%

Café Arábica Irrigado

sc

4.543.592,36

893.150,41 19,66%

3.650.441,95 80,34%

Café Arábica Sequeiro

sc

25.708.763,57

17.347.504,26 67,48%

8.361.259,31 32,52%

Café Conilon Irrigado

sc

110.799,40

86.840,48 78,38%

23.958,92 21,62%

Café Conilon Sequeiro

sc

195.877,00

175.755,75 89,73%

20.121,25 10,27%

Cana-de-Açúcar

t

90.430.226,69

11.973.116,63 13,24%

78.457.110,06 86,76%

Caqui

t

16.181,00

3.874,18 23,94%

12.306,82 76,06%

Cará

t

9.430,00

7.270,00 77,09%

2.160,00 22,91%

Cebola

t

270.418,90

2.966,15 1,10%

Cebolinha

t

7.726,31

7.129,91 92,28%

Cenoura

t

353.909,30

46.825,15 13,23%

Chicória

t

173,50

Chuchu

t

41.316,20

34.283,50 82,98%

7.032,70 17,02%

mil frutos

17.132,35

8.045,40 46,96%

9.086,95 53,04%

Couve-de-folha

t

11.438,70

10.495,15 91,75%

943,55 8,25%

Couve-Flor

t

50.021,00

42.434,56 84,83%

7.586,44 15,17%

Ervilha Grão

t

1.590,00

Ervilha Vagem

t

3.585,80

Espinafre

t

639,50

Eucalipto

st

41.400.404,40

Feijão 1ª Safra

t

Feijão 2ª Safra

Produto

Coco

173,50 100,00%

30,00 1,89%

639,20 3,15%

267.452,75 98,90%
596,40 7,72%
307.084,15 86,77%
- 0,00%

1.560,00 98,11%

3.489,62 97,32%

96,18 2,68%

635,75 99,41%

3,75 0,59%

8.833.650,69 21,34%

32.566.753,71 78,66%

240.019,67

95.869,99 39,94%

144.149,68 60,06%

t

162.439,70

67.711,86 41,68%

94.727,84 58,32%

Feijão 3ª Safra

t

118.025,01

7.650,48 6,48%

110.374,53 93,52%

Figo

t

1.698,95

1.346,10 79,23%

352,85 20,77%
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Unid
Produção

Produção Total

Folhas de Eucalipto óleo essencial

t

19.900,00

Girassol Silagem

t

150,00

Girassol

t

6.331,00

Goiaba

t

17.880,40

Graviola

t

110,00

Inhame

t

Jiló

Produto
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Produção
Agricultura Familiar
3.500,00 17,59%
- 0,00%
400,00 6,32%
13.357,50 74,70%

Produção Agricultura
Não Familiar
16.400,00 82,41%
150,00 100,00%
5.931,00 93,68%
4.522,90 25,30%

106,00 96,36%

4,00 3,64%

47.207,25

43.184,03 91,48%

4.023,23 8,52%

t

26.392,70

24.861,11 94,20%

1.531,59 5,80%

Laranja

t

885.197,55

88.788,07 10,03%

796.409,48 89,97%

Lichia

t

1.243,90

209,50 16,84%

1.034,40 83,16%

Limão

t

78.077,52

22.016,38 28,20%

56.061,14 71,80%

Maça

t

3.635,00

841,94 23,16%

2.793,06 76,84%

Macadâmia

t

2.716,60

21,44 0,79%

2.695,16 99,21%

Mamão

t

65.236,20

Mamona

t

12,00

Mandioca

t

558.085,50

570.372,13 102,20%

- 12.286,63 -2,20%

Mandioca Mesa

t

251.741,71

239.933,58 95,31%

11.808,13 4,69%

Mandioquinha-salsa

t

68.630,60

44.731,25 65,18%

23.899,35 34,82%

Manga

t

88.674,45

30.216,25 34,08%

58.458,20 65,92%

Maracujá

t

40.550,50

33.852,49 83,48%

6.698,01 16,52%

Marmelo

t

290,00

246,80 85,10%

43,20 14,90%

Maxixe

t

2.629,20

2.538,70 96,56%

Melancia (Fruticultura)

t

36.013,00

19.157,00 53,19%

Melão (Fruticultura)

t

24,00

Milheto

t

739,00

Milho

t

5.310.193,84

Milho Doce

t

10.980,00

Milho Safrinha

t

2.149.673,63

318.670,02 14,82%

1.831.003,61 85,18%

Milho Silagem

t

166.284.939,25

132.005.277,52 79,38%

34.279.661,73 20,62%

Milho Verde

t

52.892,98

40.811,84 77,16%

12.081,15 22,84%

Morango

t

60,35

Moranga Comum

t

1.811,60

1.603,70 88,52%

207,90 11,48%

Moranga Híbrida

t

33.269,80

20.310,65 61,05%

12.959,15 38,95%

8.336,90 12,78%
12,00 100,00%

24,00 100,00%

56.899,30 87,22%
- 0,00%

90,50 3,44%
16.856,00 46,81%
- 0,00%

342,00 46,28%

397,00 53,72%

2.499.511,06 47,07%

2.810.682,78 52,93%

910,50 8,29%

60,35 100,00%

10.069,50 91,71%

- 0,00%

Unid
Produção

Produção Total

Produção
Agricultura Familiar

Morango (Fruticultura)

t

112.425,30

100.969,74 89,81%

Mostarda

t

595,00

590,60 99,26%

Nectarina

t

1.399,00

337,00 24,09%

Nêspera

t

48,00

Palma forrageira

t

37.487,00

Palmito

t

455,59

Pepino

t

14.852,96

Pepino indústria

t

3.225,32

Pera

t

74,00

Pêssego

t

Pimenta

Produto

- 0,00%
34.486,96 92,00%
216,38 47,49%
14.139,72 95,20%
3.225,32 100,00%

Produção Agricultura
Não Familiar
11.455,56 10,19%
4,40 0,74%
1.062,00 75,91%
48,00 100,00%
3.000,04 8,00%
239,21 52,51%
713,24 4,80%
- 0,00%

62,00 83,78%

12,00 16,22%

10.042,00

3.046,34 30,34%

6.995,66 69,66%

t

2.869,79

2.514,99 87,64%

354,80 12,36%

Pimenta do reino

t

369,94

Pimentão

t

60.760,35

Pinha

t

728,30

Quiabo

t

24.520,30

Rabanete

t

-

Repolho

t

178.920,15

Salsa

t

2.996,50

2.862,03 95,51%

Seringueira

t

24.874,74

3.120,05 12,54%

Soja

t

5.029.908,95

320.054,39 6,36%

4.709.854,56 93,64%

Sorgo Forrageiro

t

23.373.534,00

16.023.998,09 68,56%

7.349.535,91 31,44%

Sorgo Granifero 1ª safra

t

48.740,00

32.597,89 66,88%

16.142,12 33,12%

Sorgo Granifero 2ª safra

t

732.314,40

64.755,15 8,84%

667.559,25 91,16%

Tangerina

t

237.358,90

182.767,98 77,00%

54.590,92 23,00%

Tomate Indústria

t

107.840,00

Tomate Mesa

t

434.634,34

Trigo Irrigado

t

53.725,40

30,00 0,06%

53.695,40 99,94%

Trigo Sequeiro

t

157.287,00

11.010,00 7,00%

146.277,00 93,00%

Uva Mesa

t

12.095,45

3.827,38 31,64%

8.268,07 68,36%

Uva Vinho

t

1.566,50

472,45 30,16%

1.094,05 69,84%

Vagem

t

15.766,16

14.536,45 92,20%

365,74 98,86%

4,20 1,14%

50.115,70 82,48%

10.644,65 17,52%

451,93 62,05%

276,37 37,95%

22.536,56 91,91%
- 0,00%
100.061,08 55,92%

438,00 0,41%
291.737,93 67,12%

1.983,74 8,09%
- 0,00%
78.859,07 44,08%
134,47 4,49%
21.754,69 87,46%

107.402,00 99,59%
142.896,41 32,88%

1.229,71 7,80%
Fonte: Sistema SAFRA – EMATER/2018
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O quadro 5 mostra uma parte da produção interna do Estado de Minas Gerais.
Considerando as atuais regionalizações do Consea-MG em CRSANS, apontamos um perfil da agricultura familiar
com Declaração de Aptidão ao Pronaf (Brasil, 20173). Em Minas Gerais, de acordo com os dados de (Brasil, 2017) havia
246.176 agricultores, 1.717 Aquicultores; 522 artesões; 133.218 pecuaristas; 2.806 pescadores, 1.449 silvicultores.
Assim, o gráfico 1 apresenta a quantidade de agricultores familiares com Daps por região, com uma grande concentração na região norte, mas existente em todas as regiões.
GRÁFICO 1 – AGRICULTORES FAMILIARES COM DAPS POR REGIÃO
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Fonte: Cadúncio - 2017

GRÁFICO 2 – AQUICULTORES FAMILIARES COM DAPS POR REGIÃO
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3 Brasil, Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, Secretaria da Agricultura Familiar, 2017.
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Fonte: Cadúncio - 2017

Minas Gerais possui sete territórios de produção de queijo com tradicionalidade (quadro 05). Essas regiões
possuem um modo de fazer sobre os queijos que envolve pessoas, culturas e, muitas vezes, a relação com o meio
ambiente.
QUADRO 6 - PRODUTORES E REGIÕES DO QUEIJO MINAS ARTESANAL

Número estimado de produtores de queijos artesanais

30 mil

Número de produtores nas sete regiões caracterizadas e
reconhecidas como locais produtores de queijo artesanais

9 mil
Araxá • Serra do Salitre • Serro • Campo das
Vertentes • São Roque de Minas • Cerrado •
Triângulo Mineiro

Regiões
Produção total das regiões

50 mil toneladas por ano

Em termos de organizações da Agricultura Familiar podemos destacar4:
Cooperativas de agricultura familiar existentes no Estado

57

Número de agricultores participantes

18.571

Número de Associações

355

Número de Associados

15.944

Número de agroindústrias familiares existentes no Estado

10.692

Produção anual

660.760 toneladas

QUADRO 7 – PRODUTOS E PRODUÇÃO DAS AGROINDÚSTRIAS DA AGRICULTURA FAMILIAR EM MINAS GERAIS

Nº agroindústria
familiares

Produção anual
(Toneladas)

Agroindústrias
formalizadas

Formalização*
(%)

Café

160

1.800

76

47,5

Cana-de-açúcar

1618

2.700

108

6,7

Carnes

208

87.000

36

17,3

Frutas

456

3.100

77

16,9

Leite

4.269

515.500

486

11,4

Mandioca

2.178

35.800

46

2,1

Mel

574

2.800

48

8,4

Milho

115

1.800

14

12,2

Ovos

260

5.400

23

8,8

Quitandas

679

2.700

150

22,1

Vegetais

175

2.160

19

10,9

10692

660760

1083

10,1

Produto

* Apenas aspectos sanitários
Fonte: Emater-MG

4 Fonte: Dados fornecidos pelo GT Cooperativismo. Documento: Contextualização do Cooperativismo em Minas Gerais. Apresentado na 4

reunião da Caisans-MG em dezembro de 2017. Mimeo.
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1.4 A Situação Nutricional e alimentar em Minas Gerais
Abaixo são apresentadas informações acerca da cobertura de acompanhamento do estado nutricional e do perfil
nutricional da população. Ressalta-se que estes dados são oriundos do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional
(SISVAN) e ¬dados coletados e inseridos no referido sistema de informação.
O gráfico 3 demonstra a evolução do percentual dos indicadores déficit de altura, déficit de peso e excesso de
peso na população de crianças menores de 5 anos de idade.
GRÁFICO 3 - EVOLUÇÃO DE INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS NA POPULAÇÃO
MENOR DE 5 ANOS DE IDADE, MINAS GERAIS, 2012 A 2016.

15%
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10,8%

11,5% 11,5%
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10,7% 10,7%
8,8%
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4,0%
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4,2% 3,9%

9,9%

9,5%

8,7% 8,1%

4,2%

2013
2014
2015
2016*

0%
Déficitaltura

Déficit peso

Excesso de peso

O gráfico 4 apresenta a evolução do percentual de excesso de peso na população adulta. Os dados evidenciam
com nitidez o aumento do excesso de peso nesta população ao longo dos anos, seguindo a tendência do país.
GRÁFICO 4 - EVOLUÇÃO DO EXCESSO DE PESO NA POPULAÇÃO
DE 20 A 59 ANOS DE IDADE, MINAS GERAIS, 2012 A 2016.

58,9 %

57,9 %
55,1 %
52 %
2012

53,5 %

2013

2014

2015

2016*

Minas Gerais apresentou cobertura de acompanhamento total de 16,3%, resultado superior ao
apresentado pelo Brasil (13,6%), sendo os maiores percentuais alcançados nas faixas etárias de crianças e gestantes como demonstrado no gráfico 5.
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GRÁFICO 5 - COBERTURA DE ACOMPANHAMENTO DO ESTADO NUTRICIONAL DA POPULAÇÃO
ACOMPANHADA NO SISVAN WEB, MINAS GERAIS, 2015.

GESTANTES
48,5%

CRIANÇAS <5 ANOS
52,2%

Gestantes
Crianças até < 5 anos
Crianças 5 - 10
Adolescentes

IDOSOS
13,0%

Adultos
Idosos

ADULTOS
10,5%

CRIANÇAS 5-10
28,8%
ADOLESCENTES
15,2%
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CAPITULO 2
AS AÇÕES DO IV PLENSANS-MG
Nesse capítulo elencamos as ações do IV Plansans-MG correspondentes às propostas aprovadas na 6° Conferência Estadual de Sans ocorrida em 2015 no Estado de Minas Gerais, bem como, aos seguintes eixos prioritários
aprovados pelo Consea-MG:
1) Acesso à Água para Consumo Humano e Produção de Alimentos;
2) Promoção da Agroecologia e Redução dos Agrotóxicos;
3) Agricultura Familiar e Compras Institucionais;
4) Educação Alimentar e Nutricional;
5) Cultura Alimentar Tradicional e inclusão Socioeconômica dos Povos e Comunidades Tradicionais.

2.1 Políticas e ações governamentais intersetoriais prioritárias
Considerando a Política Pública sob o ponto de vista administrativo, ou seja, equivalente a um conjunto de
projetos, programas e atividades realizadas pelo governo, ressaltamos que, a construção de políticas, de forma intersetorial, foi um marco do Governo Estadual durante os anos de 2015/2017. Ao adotar essa forma de gestão, as
intervenções públicas para a promoção da San dos mineiros foram potencializadas, implicando na diminuição de duplicidade de ações executadas por diferentes setores e, por consequência, na desoneração do orçamento estadual.
Dentre as iniciativas de gestão intersetoriais em curso, nove prioridades de ações governamentais intersetoriais
foram definidas no quadro 8, abaixo, para serem executadas ao longo da vigência do 4° Plesans (2018/2019).
QUADRO 8: PRIORIDADES INTESETORIAIS

Nº

DESCRIÇÃO

1

Crise hídrica e combate à seca

2

Controle e redução dos agrotóxicos e apoio à agricultura agroecológica

3

Agricultura Familiar- rural, urbana e periurbana

4

Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar

5

Enfrentamento da Pobreza no Campo – Novos Encontros

6

Inclusão socioeconômica dos povos e comunidades tradicionais (PCTs)

7

Fomento à cultura alimentar atrelada ao desenvolvimento da gastronomia mineira com
produtos da agricultura familiar

8

Educação Alimentar e Nutricional

9

Apoio à Adesão municipal ao Sisan

A escolha dessas ações governamentais como prioritárias é justificada por seus focos e abrangências corresponderem às propostas aprovadas nas respectivas V e VI Conferências Nacional e mineira de San, as quais serão
detalhadas a seguir.
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2.1.1 Enfrentamento da crise hídrica e combate à seca
A política da Crise hídrica e combate à seca foi uma das primeiras medidas do governo em 2015. Por meio do
Decreto nº 46.711, de 27 de janeiro de 2015, foi instituído um grupo de caráter intersetorial e multidisciplinar
denominado Força-Tarefa de Gestão dos Recursos Hídricos. O grupo tem como competência planejar e articular
as ações setoriais do Estado por meio do levantamento e consolidação de dados, programas e projetos, a fim de
compatibilizar a demanda e a oferta do abastecimento de água potável em todo o Estado.
Entre as ações, destacamos algumas relacionadas diretamente à promoção da San, quais sejam:
• Estruturação e Capacitação dos Comitês de Bacia Hidrográfica (CBHs) para mediar os conflitos por uso de
recursos hídricos.
• Acompanhamento sistemático das condições hídricas dos mananciais para avaliação do risco de redução de
disponibilidade hídrica nas fontes de produção: Estado de Atenção e Alerta – DN CERH nº 371 de25/03/2015;
• Barragens de regularização com ações: implantação, construção, operação e manutenção de barragens e construção de reservatórios de pequeno porte que têm como objetivo múltiplos usos; aumentar a disponibilidade de
água para consumo humano e animal; perenizar rios e promover a sustentabilidade ambiental por meio da melhoria
das condições de vida da população rural e urbana, que convive com a seca, e da promoção da inclusão produtiva.
• Conservação e Educação Ambiental com ações: implantação de corredores ecológicos; criação de uma política
estadual estruturada de fomento florestal; reestruturação e fortalecimento dos viveiros florestais; recuperação
de nascentes e matas ciliares; produção de mudas e coleta de sementes; promover a mobilização social em torno
de questões da água que afetam a coletividade; capacitar, através da realização de oficinas técnicas, professores
de ensino médio e fundamental da rede pública de ensino, professores universitários e membros de comitês de
bacias, sobre proteção dos recursos hídricos; estimular a multiplicação do conhecimento pelos alunos.
Desenvolvimento Rural Sustentável com as seguintes ações: projeto de Recuperação de Sub-bacias Hidrográficas formadoras dos afluentes do Rio São Francisco; programa Estradas Vicinais de Minas: Conservação; desassoreamento de cursos d’água em municípios da RMBH mediante demanda; perfuração e instalação de poços; programa
Barragens de Minas: construção de reservatórios de pequeno porte; barraginhas e barragens; realização de projetos
de pré-obra de grandes barragens.

2.1.2 Redução dos agrotóxicos e apoio à agricultura agroecológica
A partir das recomendações finais do seminário regional sobre Agroecologia na América Latina e Caribe, realizado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), ocorrido no ano de 2015 em Brasília,
o Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável de Minas Gerais (Cedraf-MG) iniciou, em 2016, um
amplo debate sobre o tema da AGROECOLOGIA. Esse debate teve como bússola a Lei Estadual nº 21.146, de 14 de
janeiro de 2014, que instituiu a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica (PEAPO).
No curso deste debate, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais (Consea-MG), no cumprimento de sua função em torno do controle e gestão social de políticas públicas de San, também se
posicionou a favor da construção de uma Estratégia Intersetorial de Redução de Uso de Agrotóxicos em Minas Gerais.
Assim, considerando o DHAA e a temática da V Conferência Nacional de San, ocorrida em 2015, com o tema
“Comida de Verdade no Campo e na Cidade”, e a II Conferência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural
(Conater) com o tema “Ater, agroecologia e alimentos saudáveis” o Governo de Minas Gerais, por meio do Decreto
nº 47.223/17, criou o Grupo Executivo Permanente (GEP) para elaborar um Plano de Ação para a Estratégia Intersetorial de Redução do Uso de Agrotóxicos e Apoio à Agroecologia e à Produção Orgânica no Estado no Estado.
Esse Grupo é composto por diferentes órgãos e instituições da administração pública estadual e uma coordenação colegiada formada pelas Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário (SEDA), Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (SEAPA), Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), e Secretaria de Estado de Saúde (SES). Por ser de natureza intersetorial, o GEP é
composto por uma pluralidade de órgãos e instituições do Governo de Minas Gerais.
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O art. 3º do Decreto 47.223/17 determina a construção de um Plano de Ação da Estratégia Intersetorial de Redução do Uso de Agrotóxicos e Apoio à Agroecologia e à Produção Orgânica no Estado. No mesmo Decreto, determinam-se o acompanhamento e o monitoramento das ações propostas no Plano pelos conselhos estaduais afetos
aos seguintes setores: Saúde, Meio Ambiente, Desenvolvimento Agrário, e Segurança Alimentar e Nutricional.
Dentre os principais objetivos do Plano de Ação destaca-se a construção de políticas públicas unificadas para
proteção e promoção da saúde humana e dos ecossistemas impactados negativamente pelos agrotóxicos. Dentre
os resultados esperados espera-se executar as ações previstas no Plano de ação a ser aprovado no ano de 2018.

2.1.3 Agricultura Familiar – rural, urbana e periurbana
O Cooperativismo
O Programa Estadual de Cooperativismo da Agricultura Familiar vem sendo discutido desde 2015, de forma
espontânea, por um Grupo de Trabalho (GT), composto por entidades da sociedade civil e do governo a saber: UNICAFES5, FETAEMG6, SEDA, EMATER, SEPLAG, SEEDIF7, e SEDESE.
A construção dessa proposta começou em 2015, sendo que em 2016, foi criado na SEDA o Programa 059: Apoio
à produção sustentável, agregação de valor, com a ação 4241: Apoio ao Cooperativismo e Acesso a Mercados. Em
2017, foi assinado o Termo de Cooperação entre UNICAFES, EMATER, SEDA e FETAEMG, e criado o Grupo de Trabalho, composto por entidades da sociedade civil e do Governo: UNICAFES, FETAEMG, SEDA, EMATER, SEPLAG,
SEEDIF e SEDESE. No PPAG 2017, foi aprovada a ação: assessoramento de gestão nas agroindústrias familiares.
Em dezembro de 2017, a demanda pela criação institucional do Programa foi pautada e aprovada na 4° reunião
ordinária da Caisans-MG, considerando a viabilidade organizacional e a necessidade de adequar a comercialização
das organizações familiares às condições legais de venda. Em função da maioria dos Agricultores Familiares ainda
comercializarem nos mercados institucionais por meio de Associações8, a adequação da comercialização das organizações familiares às condições legais de venda ocorre com a instituição de Cooperativas.
A cooperativa, em função de sua natureza jurídica, proporciona aos agricultores familiares a segurança jurídico/
tributária necessária à comercialização de seus produtos beneficiados ou industrializados, bem como avançar nos
programas de compras institucionais/governamentais de forma a dinamizar a economia local.
Dentre os objetivos do programa, destacam-se: apoiar a organização econômica dos trabalhadores e trabalhadoras rurais em regime de economia familiar, e incentivar as práticas agroecológicas de produção;
Como resultado espera-se consolidar os arranjos organizativos de grande impacto econômico e social, causando
impacto positivo na arrecadação do Estado em razão da dinamização econômica e incentivo à formalização dos
negócios rurais.
O Sistema Alimentar Agroecológico da Região Metropolitana de Belo Horizonte
As regiões metropolitanas se apresentam como território estratégico para a promoção da Segurança Alimentar
e Nutricional (San) em diversas dimensões do sistema agroalimentar capazes de contribuir para a formação de hábitos alimentares saudáveis e para o desenvolvimento local com inclusão socioeconômica dos agricultores em seus
territórios. Com essa perspectiva, o Governo de Minas Gerais lançou um olhar para os espaços rurais e urbanos
que produzem alimentos nos municípios da RMBH. A referida ação envolveu a mobilização de órgãos e instituições públicas para desenvolver agricultura urbana e familiar em bases agroecológicas na perspectiva da Segurança
Alimentar e Nutricional (San). Essa ação vem ocorrendo em parceria com as redes sociais de promoção da San na
RMBH, constituídas pela sociedade civil, há longo tempo. Podemos citar como exemplo: Rede de Intercâmbio de
5 União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Econômica Solidária (UNICAFES).
6Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais (FETAEMG).
7Secretaria de Estado Extraordinária de Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais (SEEDIF).
8 A « ilegalidade » origina-se de o fato das associações não possuírem natureza econômica com fins lucrativos e, por isso, não podem operar

transações financeiras com fins comerciais. Esta forma de comercializar eleva o grau de informalidade no conjunto dos empreendimentos
rurais e, acarreta grandes riscos, insegurança e passivos jurídicos/tributários para os agricultores familiares.

32

Tecnologia Alternativa (site); Rede Urbana de Agroecologia Metropolitana (Rua); Articulação Metropolitana de
Agricultura Urbana (AMANU); Grupo Aroeira; Rede Terra
Viva e; o Grupo de Estudo em Agricultura Urbana AUÊ/
UFMG, sediado no Instituto de Geociências da UFMG
campus Pampulha.
A Referida articulação na RMBH foi motivada pela insuficiente capacidade de autoabastecimento da capital;
pela pequena expressão de agricultores urbanos e familiares reconhecidos no sistema agroalimentar local; pela
falta de investimentos públicos para esse público que,
apesar desse abandono, continua sendo um setor produtivo importante para o abastecimento da Ceasa e todo o
sistema alimentar da região. Esses mercados constituem-se pela concentração demográfica de consumidores finais e pela grande quantidade de instituições públicas
operando compras institucionais de abastecimento.
De acordo com o censo demográfico do IBGE (Brasil,
2010), a população total da RMBH é de 4.883.970 habitantes. Destes, 23.467 são trabalhadores qualificados
da agropecuária, floresta, caça e pesca. De acordo com
os dados do censo da agricultura familiar do IBGE (Brasil, 2006), existem 7.672 produtores dirigentes de seus
estabelecimentos agropecuário, destes mais de 80% são
agricultores familiares. De acordo com os dados do CadÚnico de 2017, existia até o momento (que momento?), na
RMBH, 117 agricultores familiares declarados no cadastro (Cad-Único-2017, SEDESE-MG).
São objetivos da política de desenvolvimento agrário
sustentável da RMBH, dentre outros:
• Incluir nos Planos Diretores Municipais, diretrizes
e ferramentas específicas para o desenvolvimento e
aproveitamento das zonas rurais e espaços urbanos
para produção de alimentos agroecológicos preservação ambiental, e geração de renda para os agricultores.
• Fomentar e orientar a criação de Secretarias ou
instâncias municipais de gestão agraria, bem como,
de Segurança Alimentar e Nutricional;
• Criar medidas de inclusão socioeconômica de
familiares e urbanos na política de abastecimento
local envolvendo consumidores finais, mercados
privados e institucionais;
• Criar e fomentar a comercialização em circuitos
curtos de produção e consumo de alimentos;
• Desenvolver ações de educação alimentar e
nutricional;
• Estimular o desenvolvimento de sistemas alimentares saudáveis embasados na produção agroecológica;
• Promover hábitos alimentares saudáveis com consumo de produtos da cultura alimentar local e regional,
bem como, ampliar o turismo gastronômico na RMBH.
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Para essa ação intersetorial prioritária, foram propostas para inserção no PPAG, ano 2019, as seguintes inclusões de ações:

1. Título da ação (deve dar uma ideia clara do objeto da ação):
Agricultura Familiar Urbana
A ação tem como objetivo fomentar a agricultura urbana, com produção prioritariamente
agroecológica e/ou orgânica.
2. Tipo de ação – descrição (código) (atividade, projeto ou operação especial):
Atividade
3. Programa (a que a ação se vincula):
59 - apoio à produção sustentável, agregação de valor e comercialização - do campo à mesa
4. Órgão responsável – descrição (código) (identifica, por meio do respectivo órgão líder, o
sistema operacional ao qual a unidade orçamentária responsável pela ação se vincula):
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário (SEDA)
Unidade orçamentária: 1641
5. Unidade orçamentária responsável – descrição (código) (unidade institucional (órgão,
entidade, fundo) a qual se vincula a gestão global da ação):
Superintendência de Segurança Alimentar Nutricional
Unidade orçamentária: 1641
6. Função – descrição (código) (representa o maior nível de agregação das diversas áreas de
despesa que competem ao setor público):
20 – Agricultura
7. Subfunção – descrição (código) (representa uma partição da função, especificando a
natureza do objeto da ação):
608 - Promoção da Produção Agropecuária
8. Identificador de Ação Governamental:
Ação de Acompanhamento Intensivo

Ação de acompanhamento Geral

9. Finalidade (razão pela qual a ação deve ser desenvolvida):
Promover ações intersetoriais para a fomentar a agricultura familiar urbana, com produção
prioritariamente agroecológica e/ou orgânica.
10. Descrição (explica o objeto da ação, seu escopo e delimitações):
A criação da referida ação tem o objetivo de colocar em evidência ações continuadas de
fomento à agricultura urbana, com ênfase em agroecologia e/ou agricultura orgânica.
11. Público-alvo (apresenta, de forma especificada, os destinatários da ação):
Cidadãos que tenham interesse em trabalhar, ou já trabalhe, com agricultura familiar urbana.
12. Produto (entrega final - bem, serviço ou transferência financeira - ofertada ao público-alvo):
Territórios beneficiados com empreendimentos / hortas urbanas
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13. Unidade de medida (padrão utilizado para medir a quantidade de produto):
Unidade
14. Especificação do produto (explica o que é e o que compõe o produto):
Capacitações presenciais e/ou a distância em todos os territórios de desenvolvimento de
Minas Gerais
15. Quadro de metas da ação (representam aquilo que será feito - metas físicas - e gasto metas financeiras - no horizonte de elaboração/revisão do PPAG):
Metas

2019

2020

2021

2022

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

Físicas
Financeiras

16. Detalhamento da implementação (principais etapas e operações realizadas até a entrega
do produto final):
Etapa 1 – Diagnóstico da situação inicial e levantamento das demandas nos territórios
Etapa 2 – Definição das cidades estratégias e prioritárias para atendimento
Etapa 3 – Planejamento das ações
Etapa 4 – Realização das parcerias
Etapa 5 – Implantação / instalação dos empreendimentos/hortas urbanas
Etapa 6 – avaliação do impacto da ação nas localidades atendidas
17. Base Legal (instrumentos normativos que respaldam a execução da ação):
A referida ação se fundamenta no marco legal da Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável, que tem como diretrizes, dentre outras, “o fortalecimento da agricultura sustentável
e local; o desenvolvimento de sistemas de produção, extração, processamento, armazenamento,
comercialização e distribuição de alimentos, baseados na transição agroecológica e a promoção de
políticas de abastecimento para atendimento das demandas alimentares da população no Estado,
com prioridade aos alimentos fornecidos pela agricultura familiar, urbana, periurbana, de assentados,
agricultores/as urbanos, quilombolas, indígenas e demais povos e comunidades tradicionais”9. Do
ponto de vista da gestão no estado, uma das atribuições da Superintendência de Segurança Alimentar
Nutricional é desenvolver ações de incentivo e promoção o consumo saudável de alimentos, em especial
pescados oriundos da pesca artesanal e da agroecologia, bem como apoiar as ações locais e regionais de
promoção da segurança alimentar e nutricional sustentável da população;10. Além disso, a ação contará
com a parceria da Diretoria de Agroecologia e Produção Orgânica, dentro da Superintendência de
Apoio à Produção Sustentável, que tem como competência, dentre outras, promover, apoiar, articular
e executar ações de desenvolvimento da agricultura urbana e periurbana em Minas Gerais, por meio
do mapeamento de projetos e ações, da capacitação e informação sobre o tema, da sistematização de
experiências e metodologias e da articulação com a sociedade civil e com o poder público11.
18. Unidade administrativa responsável pela ação (unidade interna responsável pela gestão global
da ação, correspondendo ao menor nível hierárquico com poder de decisão e alocação de recursos):
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário.

9 Lei estadual Nº 22.806, DE 29/12/2017
10 DECRETO Nº 47.407, DE 11 DE MAIO DE 2018. Cap XIV , Seção IV – Artigo 50
11 DECRETO Nº 47.407, DE 11 DE MAIO DE 2018. Cap XIV, Subseção I – Artigo 44 – Inciso 13
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2.1.4 Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar
Os Mercados Institucionais Públicos são formados pelas compras governamentais de produtos alimentícios da
agricultura familiar. Esta é uma política pública inovadora que assegura o abastecimento interno com soberania
e segurança alimentar e nutricional, gerando trabalho e renda para as famílias mais pobres do campo, bem como
desenvolvimento local e regional. Ademais, ao articular os gastos públicos com alimentos produzidos localmente
pela agricultura familiar, os programas de aquisição de alimentos promovem não somente a inclusão produtiva dos
agricultores familiares, mas também disponibiliza alimentos mais saudáveis à população em geral.
Os Mercados Institucionais Públicos para Comercialização dos alimentos da Agricultura Familiar, operacionalizados pelo Governo de Minas Gerais12, são regidos por leis federais e estaduais, sendo os seguintes:
1. Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE);
2. Programa de Aquisição de Alimentos;
3. PAA Compra Institucional Federal e;
4. PAA Compra Institucional Estadual.
1 - Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE: os recursos financeiros provêm do Tesouro Nacional e estão
assegurados no Orçamento da União, mas é de responsabilidade das Entidades Executoras (EEx), (Unidade escolar)
com apoio das Secretarias de Educação, garantir a oferta da alimentação escolar aos alunos matriculados na educação básica da rede pública de seu sistema de ensino.
O Governo do Estado de Minas Gerais possui mais de 3 mil unidades escolares. A partir de 2015, ele vem investindo na qualificação do Pnae no Estado para adquirir alimentos da agricultura familiar, ofertar alimentos saudáveis
para a comunidade escolar, e gerar desenvolvimento econômico nos municípios. Esse trabalho vem refletindo no
aumento do percentual de aquisição de produtos da agricultura familiar entre 2010 e 2017. Em 2010 a aquisição
era de 2,05%, em 2014 (19,06%), em 2016 (33,06%) em 2017 (26%) (Minas Gerais, 2018b).
No âmbito da Estratégia de Enfrentamento da Pobreza no Campo, foi implantado o Projeto Sementes Presentes
que, dentre outras ações, desenvolveu – numa parceria da SEDESE com SEE, EMATER e Sebrae - uma metodologia
inovadora para compra de produtos da agricultura familiar pelas escolas estaduais com recursos do Pnae.
Essa metodologia consiste na estruturação de ação articulada entre escolas e produtores locais, com elaboração
conjunta do mapa de demanda e oferta por meio do cruzamento de dados e reuniões de concertação entre agricultores, técnicos da EMATER e Escolas Estaduais; adequação dos cardápios e redução do número de cardápios
por Superintendência de Ensino, de forma coletiva e consensada (entre escolas da região; publicação de editais
coletivos por município ou por região, instituindo o Dia D das compras da alimentação escolar, racionalizando a
publicação dos editais e promovendo a mobilização dos agricultores quando da publicação dos editais.
2 - Programa de Aquisição de Alimentos (PAA): Possui duas finalidades básicas: promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar. O Programa compra alimentos produzidos pela agricultura familiar, com dispensa de licitação, e os
destina às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e aquelas atendidas pela rede socioassistencial e pelos equipamentos públicos de alimentação e nutrição. Promove o abastecimento alimentar por meio de compras governamentais de alimentos; fortalece os circuitos locais e regionais e também redes de comercialização; valoriza a biodiversidade
e a produção orgânica e agroecológica de alimentos; incentiva hábitos alimentares saudáveis e estimula o associativismo e
cooperativismo. A execução ocorre por meio da CONAB, Estados e municípios por meio de Termo de Adesão junto ao MDS
– SESAN. Em Minas Gerais, a SEDA é o Órgão Responsável pela gestão do programa na forma de Termo de Adesão e, o
executa em parceria com a EMATER-MG. Na proposta atual, estão cadastrados 1238 agricultores familiares - beneficiários
fornecedores, atendendo a 284 entidades socioassistências - beneficiários recebedores, dentre eles CRAS, Creches, Asilos,
Banco de Alimentos e hospitais e escolas públicas. Em junho de 2018, mais 15 municípios aderiram ao programa junto a
SEDA, ampliando a execução em mais 1,3 milhão (de que? Toneladas? Reais), totalizando 6,5 milhões. (Minas Gerais, 2018).

12 As informações e dados sobre os Mercados Institucionais foram gentilmente fornecidos por Fernando Clemens de Freitas

Silva, Superintendente de Acesso a Mercados e Comercialização da Subsecretaria de Agricultura Familiar / Secretaria de
Desenvolvimento Agrário em julho de 2018. (Minas Gerais, 2018b).
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Outras modalidades do PAA Federal gerenciadas no âmbito do Governo de Minas Gerais são:
2.1. Compra Direta – Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB): compra de produtos definidos pelo Grupo
Gestor da Política de Aquisição de Alimentos (GGPAA), com o objetivo de sustentar preços; apoio à Formação de
Estoques (CONAB) de alimentos por organizações fornecedoras, para posterior comercialização e devolução de
recursos ao Poder Público.
2.2. Aquisição de Sementes (CONAB): compra de sementes, mudas e materiais propagativos para alimentação humana ou animal de beneficiários fornecedores para doação a beneficiários consumidores ou fornecedores. Órgãos
Demandantes (SEDA – MDA – INCRA – FUNAI – EMATER MG). Em 2015 foram elaborados Planos de Distribuição
pela SEDA, EMATER-MG, INCRA, FUNAI, FETRAF, Assentamentos, Quilombolas e CTA ZN.
3 - PAA Compra Institucional Federal - Decreto Federal nº 7.775 de 2012: normatizada pela Resolução GGPAA nº50
de 2012 e Decreto Federal nº 8.473, de 22 de junho de 2015, determina a aquisição de no mínimo 30% de produtos
da agricultura familiar pelos órgãos dos Estados, Municípios e da União por meio de Chamada Pública.
4 – PAA Compra Institucional Estadual – Lei Estadual nº 20.608/2013 regulamentada pelo Decreto 46.712/2015:
denominada PAA-Familiar Estadual, a Política Estadual de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar foi instituída
pelo Governo de Minas Gerais para potencializar os benefícios socioeconômicos oriundos dos Mercados Institucionais. Por meio dessa política, o governo busca ampliar o escoamento dos produtos da agricultura familiar por meio de
compras realizadas pelos órgãos públicos estaduais. Assim, o Governo de Minas Gerais instituiu um Colegiado Gestor
do programa formado por representantes do Governo (SEDA – EMATER – SEPLAG) e da sociedade civil (FETAEMG
– AMA – UNICAFES). Além disso, o Governo capacitou, organizou e monitora os setores de compra do Estado para a
efetivação da política. As aquisições diretas de gêneros alimentícios in natura ou processados da agricultura familiar
ocorrem por meio de dispensa de licitação via chamada pública. Por meio desse programa, valoriza-se a aquisição de
alimentos agroecológicos e da sociobiodiversidade, contribuindo assim, com a segurança alimentar e nutricional.
Em 2018, a Política Estadual de Aquisição de Alimentos amplia sua execução mediante a alteração da Lei nº
20.608/2013 pelo Governador, contemplando, além da aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, a
aquisição de sementes cultivar, local e crioula. Tal alteração visou à criação de um instrumento administrativo para
garantir e ampliar o mercado de sementes variadas demandadas pela política de apoio à agricultura familiar do Estado. Nessa política, se opera a doação de sementes aos agricultores familiares com o objetivo de fortalecer a cultura
e soberania alimentar no Estado de Minas Gerais.
A política estabelecida em torno da PAA-Familiar Estadual não somente fortalece a compra institucional estadual como
aquelas oriundas da política federal e operacionalizadas no Estado. Assim, para esse IV Plesans, busca-se manter e fortalecer as ações das políticas de Mercado Institucional para melhorar o escoamento dos produtos da agricultura familiar e incentivar o consumo de alimentos saudáveis, sustentáveis, e que valorizem a cultura alimentar local e regional de nosso Estado.
Dentre as ações, podemos destacar a continuidade de:
• Adequação de normativos para a gestão da política;
• Aprimoramento da organização da compra institucional dentro da estrutura do Estado;
• Capacitação de gestores de compras do Estado para atendimento das normas;
• Construção de planos de compras institucionais do PNAE envolvendo escolas, produtores e assistência
técnica, operacionalizado pelo projeto interestorial “Circuito Alimentação” e “Novos Encontros – Estratégia
de Enfrentamento da Pobreza no Campo”.
• Elaboração de cartilhas orientativas para os agricultores e gestores públicos responsáveis pelas compras
institucionais, além da divulgação ampla do manual do Cadastro Geral de Fornecedores (Cagef), orientando
sobre os cadastros dos futuros fornecedores de alimentos para o Estado;
• Acompanhamento contínuo da elaboração das Chamadas Públicas junto aos órgãos compradores, promovendo um diálogo entre os agricultores – seus produtos, safra e logística – e os futuros consumidores;
• Manutenção do Portal da Compra Institucional da Agricultura Familiar;
• Organização das compras das escolas, cardápio e gestão das chamadas públicas.
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2.1.5 Estratégia de Enfrentamento da Pobreza no Campo – Novos Encontros
Com um olhar sobre as necessidades e vulnerabilidades da população do campo, o Governo de Minas Gerais
constituiu através do Decreto NE 339/2016, o Grupo Coordenador das ações da Estratégia de Enfrentamento da
Pobreza no Campo, com o intuito de promover uma atuação integrada mais presente nos territórios e mais próxima
da população rural, de forma a propiciar condições para que as pessoas que desejam permanecer no campo possam
viver bem. Além dos órgãos e entidades do governo estadual, a integração se dá também com as administrações
municipais e com a sociedade civil organizada.
A Estratégia Novos Encontros, sob a coordenação da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social (SEDESE), foi lançada pelo Governo de Minas em junho de 2016. Tem como prioridade territorial as regiões
dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Norte e Rio Doce selecionadas a partir da identificação da concentração de
pobreza e de população que vive no campo, articulando ações prioritárias para o seu enfrentamento. Além disso, o
público prioritário são as famílias em situação de vulnerabilidade cadastradas no CadÚnico. A estratégia busca, com
participação social, assegurar políticas públicas direcionadas a esse segmento para promover a qualidade de vida
das famílias. O desenvolvimento da estratégia culminou na criação do Plano Estadual de Enfrentamento da Pobreza
no Campo, encaminhado à Assembleia Legislativa através do Projeto de Lei (PL) 4.736/17.
As ações em execução mobilizam onze secretarias e nove instituições públicas13, priorizando o atendimento de
famílias rurais em situação de pobreza. Desde 2016, no eixo Acesso a Serviços foram entregues 284 ônibus para
o transporte escolar, 18.532 estudantes atendidos com Educação Integral nas Escolas do Campo, 34 novos veículos doados para uso do CRAS ou equipe volante. No eixo Inclusão Produtiva foram beneficiadas 6.745 famílias
no Programa Brasil Sem Miséria (EMATER/SEDA), 68.640 famílias atendidas pelo Programa Garantia Safra (Seda),
18.239.998 de litros de leite entregues pelo Programa Leite pela Vida (IDENE). No eixo Infraestrutura foram 1.020
domicílios ligados a sistemas de abastecimento de água em comunidades tradicionais e assentamento da reforma
agrária (EMATER e SEDESE), 410 kits de irrigação por gotejamento (SEAPA/EMATER), 15.448 ligações elétricas em
domicílios rurais (Cemig). No eixo acesso a terra foram 2.156 títulos de propriedades de imóveis rurais entregues
pela Seda. Totalizando, são 42 ações articuladas e investimento de R$ 339 milhões desde 2016, integrando políticas
da educação, assistência social, extensão rural, desenvolvimento agrário entre outras, direcionado para estes territórios prioritários e com foco num mesmo público.
Especificamente na temática da segurança alimentar, o avanço produzido se articula principalmente por intermédio do Projeto Sementes Presentes, que conta com duas linhas de ação: a segurança alimentar e a geração de
trabalho e renda. No ano de 2017, o Projeto abrangeu 159 municípios e, em 2018, foi ampliado para os 229 municípios que compõem os cinco Territórios de Desenvolvimento da Estratégia. Coordenado pela SEDESE, em parceria
com EMATER, SEE, Sebrae e apoio do IDENE nos municípios sem convênio com EMATER, o Projeto possibilita às
famílias do campo inscritas no CadÚnico, com renda per capita mensal de até meio salário mínimo, a promoção da
segurança alimentar e para os agricultores familiares, oportunidades para acessar o mercado institucional das compras da alimentação escolar das escolas estaduais (com recursos PNAE).
A integração das políticas públicas se dá na prática na medida em que para a seleção das famílias beneficiárias, nos 229
municípios da Estratégia, é promovida parceria do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS com extensionistas da
EMATER e validação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS), garantindo assim, a isonomia
do processo. A partir da disponibilização das informações do CadÚnico, as equipes locais selecionam famílias em situação de
insegurança alimentar e outras vulnerabilidades, mas que possuam condições e interesse em produzir.

13 Instituições envolvidas na Estratégia de Enfrentamento da Pobreza no Campo, decreto NE 339/2016, art 3º: Secretaria de Estado de Trabalho e

Desenvolvimento Social – Sedese; Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag; Secretaria de Estado de Educação – SEE; Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – Sedectes; Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do
Norte e Nordeste – Sedinor; Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário – Seda; Secretaria de Estado de Cidades e de Integração Regional –
Secir; Secretaria de Estado de Saúde – SES; Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania – Sedpac; Universidade do
Estado de Minas Gerais – Uemg; Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais – Emater; Companhia de Saneamento
de Minas Gerais – Copasa; Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig; Serviço Voluntário de Assistência Social – Servas; Secretaria de Estado
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Seapa; Secretaria Extraordinária de Estado de Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais – Seedif;
Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes; Fundação João Pinheiro – FJP; Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – Epamig.
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Em 2017, milhares de famílias foram beneficiadas com a entrega de 235 toneladas de sementes de milho, feijão,
sorgo e 26.000 kits hortaliças (repolho, cenoura, alface, beterraba, abobrinha e quiabo) realizada com orientação
técnica para o plantio e colheita. Em 2018, mais 56 mil famílias estão sendo selecionadas para as entregas até
outubro, quando inicia o período de plantio. Espera-se propiciar a garantia da segurança alimentar destas famílias
pela disponibilidade do alimento e por sua qualidade, além de gerar condições para produção de excedentes para
comercialização e geração de renda. Para tanto, promoveu-se a articulação da ação de distribuição de sementes
(EMATER) com a ação de instalação de sistema de irrigação por gotejamento (SEAPA/EMATER), assegurando que
famílias que receberam sementes também tenham acesso à irrigação, o que possibilita a produção de excedentes
para venda no mercado local ou institucional e menor grau de dependência das chuvas.
Ademais, sob coordenação conjunta da EMATER e SEDESE, nas fazendas do Governo de Minas (FUCAM e EPAMIG) foram implantadas unidades de produção de sementes crioulas, que são variedades desenvolvidas, adaptadas
ou produzidas por agricultores familiares. Com a ação, espera-se possibilitar às famílias pobres do campo o benefício da política de assistência social associada e integrada à assistência técnica rural. A implantação de uma terceira
unidade de semente crioula, em parceria com o CAA/NM, está prevista para 2018/19.
Na perspectiva da geração de renda, sob coordenação da SEE, o projeto potencializa as compras da alimentação
escolar de alimentos da agricultura familiar, permitindo a alimentação saudável e de qualidade para mais de 370 mil
estudantes de 750 escolas estaduais. O processo de compras da alimentação escolar (PNAE) sofreu forte inovação
nos cinco Territórios de Desenvolvimento da Estratégia, adotando os editais coletivos por município, com aglutinação de escolas e a unificação dos cardápios de acordo com a produção local oriunda da agricultura familiar. Ainda
em 2017 foi organizado todo o processo para assegurar as compras institucionais para o ano de 2018, envolvendo
todas as escolas dos 229 municípios da Estratégia. Com isso, serão 12 SREs, sete Regionais SEDESE e 11 UREGIs
envolvidas no processo. Em 2018, esta ação possibilitou disponibilizar nesses cinco territórios mais de 7 milhões de
reais destinados exclusivamente às compras da agricultura familiar em 159 municípios. A perspectiva é de alcançar
até o fim do ano 36% de compras da agricultura familiar.
O projeto instituiu uma coordenação central, coordenações territoriais por município polo, e envolveu um total
de 1.500 profissionais, no ano de 2017. A construção metodológica que envolve a Estratégia Novos Encontros e o
Projeto Sementes Presentes são inovadores e permitem ampliação para os demais municípios mineiros inicialmente
não priorizados. Já na primeira rodada de aquisições, por intermédio dos editais coletivos, foi possível observar a
evolução de várias regiões no percentual de compras da agricultura familiar.

2.1.6 Inclusão socioeconômica dos povos e comunidades tradicionais (PCTs)
A Política de inclusão socioeconômica dos Povos e Comunidades Tradicionais (PCTs) no âmbito do Estado de
Minas Gerais é regulamentada pela Lei 21.147, de 14/01/2014 e pelo Decreto 47289, de 20/11/2017.
De acordo com esse aparato normativo, são considerados povos e comunidades tradicionais os grupos culturalmente diferenciados que se reconhecem como tais e possuem formas próprias de organização social, ocupando
territórios e utilizando recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e
econômica e aplicando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição.
Tal política determina e respalda as ações dos órgãos e entidades públicos voltados à proteção e permanência dos
PCTs nos seus territórios, tradicionalmente ocupados, com sustentabilidade sócio, econômico, cultural e ambiental. A
Política dos PCTs está sob a Coordenação da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania
de Minas Gerais (SEDPAC). Seu caráter intersetorial se materializa na constituição da Comissão Estadual para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais (CEPCT), constituída por representantes
do poder público e da sociedade civil, com secretaria executiva vinculada à SEDA-MG. A política se operacionaliza pela
execução de ações, inscritas no PPAG, vinculadas a diversos órgãos e entidades da administração pública estadual.
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Dentre as políticas que merecem continuidade para promoção da sustentabilidade das comunidades tradicionais, destacam-se:
• Identificação das terras devolutas para regularização dos territórios tradicionais para os PCTs;
• Realização periódica dos Jogos Indígenas, como forma de integração,
troca de saberes e fortalecimento da cultura indígena entre gerações.
• Realização anual do Festival de Cultura Quilombola de Minas
Gerais – Canjerê, com o objetivo de promover encontros, aprendizados, debates e trocas e, nessa medida, contribuir para a visibilidade da cultura tradicional quilombola, bem como suas fragilidades perante a falta de acesso à terra e à qualidade de vida.
• Realização anual do Encontro da Juventude Quilombola com o
objetivo de debater a comunidade quilombola que temos e a que
queremos. Essa ação busca apoiar a sucessão geracional nas comunidades quilombolas, de forma a preservar seu patrimônio cultural imaterial, com qualidade de vida para as gerações.

2.1.7 Fomento à cultura alimentar por meio da gastronomia
com produtos da agricultura familiar
A política de fomento à cultura alimentar atrelada ao desenvolvimento da gastronomia com produtos da agricultura familiar adota uma concepção social. A gastronomia é aqui tratada de forma ampla e sua cadeia
produtiva compreende desde a produção agropecuária até os serviços
de alimentação fora do lar, passando pelo beneficiamento, logística, comercialização, desenvolvimento de produtos e pesquisas. São também
abordados os aspectos culturais e turísticos relacionados à produção e
consumo alimentar. O fomento da cultura alimentar, atrelada ao desenvolvimento da gastronomia, se apresenta com a perspectiva de interferir
no hábito alimentar com a introdução de produtos da agricultura familiar,
compreendida como categoria social dotada de especificidades culturais
de cultivos e de preparo, configurando-se em patrimônio imateriais. Assim, encontra-se no campo da gastronomia um potencial para se promover a oferta e o consumo da “Comida de verdade no campo e na cidade”,
bem como, a inclusão socioeconômica dos agricultores familiares.
Minas Gerais é o primeiro Estado brasileiro a ter a gastronomia inserida
no âmbito das políticas públicas cuja iniciativa ocorreu em parceria com a
Frente da Gastronomia Mineira (FGM), coletivo formado por profissionais
e instituições atuantes e/ou interessadas pelo setor, formado em 2014. A
Política apresenta-se, dentre outros, com os objetivos de salvaguardar o
patrimônio gastronômico do Estado em toda a sua diversidade e origem,
bem como os modos de fazer e os saberes relacionados à cultura alimentar, de forma a garantir a preservação das tradições locais como um dos
aspectos de desenvolvimento da gastronomia. Em 2015 foi promulgada a
Lei Estadual nº 21.936 que institui a Política Estadual de Desenvolvimento
da Gastronomia (PDG). Em 2017, foi: a) aprovado seu Decreto de regulamentação, n° 47.192; b) criado o Programa + Gastronomia, contando
com espaços de governança para legitimar, fomentar e valorizar o setor;
c) inaugurada a Casa da Gastronomia ou espaço « Mineiraria », enquanto
equipamento público da política e; d) aprovado o Plano Estadual de Desenvolvimento da Gastronomia de Minas Gerais (PEDG) – 2018/2021.
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O desenvolvimento dessa política envolve a continuidade das ações:
• Realização de eventos gastronômicos no Estado;
• Consolidação de roteiros turísticos gastronômicos em Minas Gerais;
• Promoção de cursos de gastronomia, de nível tecnológico;
• Estruturação de roteiros gastronômicos nas regiões turísticas do Estado;

2.1.8 Desenvolvimento da Educação Alimentar e Nutricional
A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) é um campo de ação da Segurança Alimentar e Nutricional (San) e
da Promoção da Saúde, sendo considerada uma estratégia fundamental para a prevenção e controle dos problemas alimentares e nutricionais contemporâneos. Entre os seus resultados potenciais identifica-se a contribuição na
prevenção e controle das doenças crônicas não transmissíveis e deficiências nutricionais, bem como a valorização
das diferentes expressões da cultura alimentar, o fortalecimento de hábitos regionais, a redução do desperdício de
alimentos, a promoção do consumo sustentável e da alimentação saudável.
Em consonância com os termos da Lei nº 22.806, promulgada em 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre
a Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (Pesans) e organiza o Sistema Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan) no âmbito do Estado como componente estratégico do desenvolvimento
integrado de Minas Gerais, no Capítulo II, artigo 4º inciso IX que institui estratégias permanentes de educação, pesquisa e formação em segurança alimentar e nutricional sustentável, que estimulem práticas alimentares e estilos de
vida saudáveis; direcionando a promoção da educação alimentar e nutricional.
No âmbito da fundamentação legal e conceitual, Educação Alimentar e Nutricional é eleita como estratégia fundamental de estímulo às práticas alimentares e estilos de vida saudáveis, tendo em vista a consecução do Direito
Humano à Alimentação Adequada (DHAA) e da San. Assim, recebe a seguinte definição:
Educação Alimentar e Nutricional, no contexto da realização do Direito Humano à Alimentação
Adequada e da garantia da Segurança 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. A prática de EAN deve fazer uso
de abordagens e recursos educacionais problematizadores e ativos que favoreçam o diálogo junto a
indivíduos e grupos populacionais, considerando todas as fases do curso da vida, etapas do sistema
alimentar e as interações e significados que compõem o comportamento alimentar (BRASIL, 2012).

Considerando o conceito de EAN e o seu caráter intrinsecamente intersetorial, muitos são os setores envolvidos
com esta agenda. Esta característica se expressa tanto no âmbito governamental, em todas as esferas de gestão e
em diferentes áreas, como também nas relações estabelecidas com organizações da sociedade civil e instituições
formadoras. Inúmeras ações, dirigidas a diferentes públicos, já são realizadas pelos diferentes setores. No entanto,
é necessário que as ações sejam planejadas, implementadas, monitoradas e avaliadas, a partir de referenciais metodológicos para uma atuação transversal continuada e coordenada intersetorialmente.
Dentre as políticas em que a continuidade é imprescindível para promoção da San e da EAN, podemos destacar
de acordo com as áreas de vinculação direta:
• Saúde: pontos da Rede de Atenção à Saúde como Unidades Básicas de Saúde, que contam com Equipes
de Atenção Básica (Saúde da Família ou tradicional, NASFs), Academias da Saúde, Ambulatórios, Hospitais,
Unidades de vigilância em saúde;
• Assistência Social: CRAS, CREAS, Centros de Convivência, Acolhimento Institucional de Criança e Adolescentes, Acolhimento Institucional de População de Rua, Plantão Social, Centro Comunitário, Conselho Tutelar,
instituição de longa permanência de idosos entre outros;
• Desenvolvimento Agrário: Programas de Garantia de Segurança Alimentar e Nutricional; Equipamentos de
Segurança Alimentar e Nutricional (Restaurantes Populares, Bancos de Alimentos, Cozinhas Comunitárias,
Central de Abastecimento Municipal, Feiras, Centros de Referência em San); Ações articuladas com Agricultura Familiar e Agroecologia que são promotoras de San; e o Circuito Alimentação.
• Educação: escolas, creches, universidades, restaurantes universitários. No âmbito das escolas da rede estadual de
ensino, faz parte do escopo de atividades das nutricionistas das Superintendências Regionais de Ensino o desenvol-
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vimento de ações de EAN com os alunos, conforme preconizam a Resolução 26/13 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e a Resolução 465/10 do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN). O objetivo dessas
ações é valorizar os hábitos alimentares locais e as preparações culinárias contempladas nos cardápios da Secretaria
de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG). As regionais como Barbacena, Caxambu, Divinópolis, Guanhães,
Ituiutaba, Manhuaçu, Monte Carmelo, Muriaé, Patos, Pirapora, Pouso Alegre, Teófilo Otoni e São Sebastião do Paraíso já estão consolidando a EAN como ferramenta para a promoção da alimentação saudável.
Por meio do programa 0059 Apoio a produção sustentável, agregação de valor e comercialização – Do Campo a
Mesa propomos:
• Sensibilizar gestores municipais e estaduais sobre a importância do tema da Educação Alimentar e Nutricional e de equipamentos e políticas de San.
• Construção da rede de San do Estado, capacitando multiplicadores das ações de EAN;
• Realização de capacitação e formação em EAN presenciais e EaD.
• Articulação e parcerias com instituições de ensino para elaboração de materiais para capacitação;
• Promover encontro(s) de formação e qualificação da rede de multiplicadores em EAN, objetivando a formação de multiplicadores das ações inerentes ao tema da EAN.
Os desafios da EAN estão além do fortalecimento de sua agenda pública, mas também da valorização das diferentes expressões da cultura alimentar, do fortalecimento de hábitos regionais, da redução do desperdício de
alimentos e as dimensões relacionadas à sustentabilidade.
Para o ano de 2019, foi proposta a inclusão da seguinte ação no PPAG:

1. Título da ação (deve dar uma ideia clara do objeto da ação):
Educação Alimentar e Nutricional (EAN)
A ação de EAN tem como objetivo específico formar multiplicadores para a realização de
atividades e ações de promoção do direito humano à alimentação adequada no âmbito das
diversas secretarias e órgãos públicos e da sociedade civil.
2. Tipo de ação – descrição (código) (atividade, projeto ou operação especial):
Atividade
3. Programa (a que a ação se vincula):
59 - apoio à produção sustentável, agregação de valor e comercialização - do campo à mesa
4. Órgão responsável – descrição (código) (identifica, por meio do respectivo órgão líder, o
sistema operacional ao qual a unidade orçamentária responsável pela ação se vincula):
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário (SEDA)
Unidade orçamentária: 1641
5. Unidade orçamentária responsável – descrição (código) (unidade institucional (órgão,
entidade, fundo) a qual se vincula a gestão global da ação):
Superintendência de Segurança Alimentar Nutricional
Unidade orçamentária: 1641
6. Função – descrição (código) (representa o maior nível de agregação das diversas áreas de
despesa que competem ao setor público):
20 – Agricultura
7. Subfunção – descrição (código) (representa uma partição da função, especificando a
natureza do objeto da ação):
608 - Promoção da Produção Agropecuária
8. Identificador de Ação Governamental:
Ação de Acompanhamento Intensivo

Ação de acompanhamento Geral
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9. Finalidade (razão pela qual a ação deve ser desenvolvida):
Promover ações intersetoriais de EAN em observância à Política Estadual de Segurança
Alimentar e Nutricional.
10. Descrição (explica o objeto da ação, seu escopo e delimitações):
A criação da referida ação tem o potencial de colocar em evidência ações continuadas de EAN enquanto
estratégia de promoção da soberania alimentar e do direito humano à alimentação adequada no estado.
Por meio dessa ação, será possível realizar o monitoramento das ações de EAN desenvolvida nas
diversas secretarias e órgãos, além de racionalizar e potencializar a eficiência dos recursos disponíveis.
11. Público-alvo (apresenta, de forma especificada, os destinatários da ação):
Profissionais que integram a rede do Sisan, beneficiários de programas e ações de San,
conselheiros e sociedade civil.
12. Produto (entrega final - bem, serviço ou transferência financeira - ofertada ao público-alvo):
Capacitações em EAN presenciais e/ou a distância realizadas nos 17 territórios de
desenvolvimento
13. Unidade de medida (padrão utilizado para medir a quantidade de produto):
Unidade
14. Especificação do produto (explica o que é e o que compõe o produto):
Capacitações presenciais e/ou a distância em todos os territórios de desenvolvimento de Minas Gerais
15. Quadro de metas da ação (representam aquilo que será feito - metas físicas - e gasto metas financeiras - no horizonte de elaboração/revisão do PPAG):
Metas

2019

2020

2021

2022

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

Físicas
Financeiras

16. Detalhamento da implementação (principais etapas e operações realizadas até a entrega
do produto final):
Etapa 1 – Diagnóstico da situação inicial e levantamento das demandas
Etapa 2 – Definição das estratégias e prioridades
Etapa 3 – Planejamento das capacitações
Etapa 4 – realização das capacitações presenciais
Etapa 5 – realização das capacitações a distância
Etapa 6 – avaliação do impacto das capacitações nas localidades atendidas
17. Base Legal (instrumentos normativos que respaldam a execução da ação):
A referida ação se fundamenta no marco legal nacional de EAN14 e na Política Estadual de Segurança
Alimentar e Nutricional Sustentável15. Do ponto de vista da gestão no estado, há uma Diretoria de
Educação Alimentar e Nutricional na Seda com capacidade técnica e administrativa para sua gestão16.
18. Unidade administrativa responsável pela ação (unidade interna responsável pela gestão global
da ação, correspondendo ao menor nível hierárquico com poder de decisão e alocação de recursos):
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário.

14 BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Marco de referência de educação alimentar e nutricional para as

políticas públicas. Brasília, DF: MDS; Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, 2012
15 Lei nº 22806/2017: que dispõe sobre a Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável - Pesans – e organiza o
Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – Sisan no âmbito do Estado.
16 DECRETO Nº 47.407, DE 11 DE MAIO DE 2018 – Cria na estrutura orgânica da SEDA a Diretoria de Educação Alimentar com a competência
de “promover ações de educação alimentar e nutricional em articulação com os demais órgãos e entidades estaduais, municipais e federais”.
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2.1.9 Apoio à adesão municipal do Sisan
Considerando a importância e a diretriz nacional de adesão dos Estados e Municípios ao Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional (Lei nº 11.346/2006 e Decreto 7272/2010) e ainda a lei nº 22.806/17 que prevê o fortalecimento
do Sisan no âmbito de Minas Gerais, o presente plano apresenta propostas concretas para aumentar a adesão dos municípios ao sistema. Até o mês de julho de 2018, havia oito municípios aderidos ao Sisan, os quais possuem, minimamente:
• Conselhos Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional (Comsea);
• Câmara Governamental Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan) municipal e;
• Compromisso de realizarem conferências e elaborarem seus Planos municipais de San.
No entanto, cabe ressaltar que, o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional de Minas Gerais (Consea-MG) tem realizado, historicamente, um processo de difusão e qualificação dos componentes de Segurança Alimentar
e Nutricional, envolvendo governos e organizações não governamentais. Grande parte desses últimos encontra-se
conectada numa rede constituída e animada pelo Consea-MG, denominadas, Comissões Regionais de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (Crsans). Nos últimos três anos, o Consea-MG, juntamente com a Caisans-MG, trouxe para dentro da rede de participação e políticas públicas do Governo, conhecida como Fóruns Regionais, a temática
de San para compor os debates e proposições locais. Esse trabalho do Conselho criou um campo propício para avançarmos na política de adesão dos municípios ao Sisan com mais qualidade e sustentabilidade.
Além desse contexto, observa-se que de acordo com os dados do MapaSan (2015), há uma presença significativa de municípios que não somente responderam o MapaSan, mas também possuem equipamentos públicos de San sob suas gestões.
Esses dois dados - a qualificação dos atores municipais pelo Consea e o reconhecimento da política de San pelos
municípios que responderam o MapaSan e gerenciam equipamentos públicos de San - apontam boas perspectivas para a
adesão dos mesmos ao Sisan. Tal efetivação fortalecerá a institucionalidade da Política de San no Estado de Minas Gerais.
Assim, para a elaboração das estratégias, foi considerado o diagnóstico da institucionalidade do Sisan nos municípios
(detalhado no capitulo 1 desse Plano) onde é demonstrada a quantidade de municípios com conselhos de San, Caisans,
equipamentos públicos, dentre outros componentes da política de San, bem como, suas estruturas para a gestão.
A adesão dos municípios se constitui como uma das prioridades do presente plano, para tanto, foram projetadas
quatro estratégias, quais sejam:
Estratégia 1: Trabalhar/investir nos municípios que possuem:
• Ações e equipamentos de San declarados no MapaSan;
• Consea e Caisans instalados;
• Municípios de referência dos Fóruns Regionais de Governo e das Crsans;
• Existência de programas Federais e Estaduais de San.
Estratégia 2: Fomentar e apoiar os municípios mineiros à aderirem ao Sisan, por meio de:
• Orientação técnica das secretarias executivas da Caisans e Consea-MG presencial ou a distância – vídeo
conferências ou pelo site: http://www.planejamento.mg.gov.br/pagina/seplag/seguranca-alimentar-e-nutricional-sustentavel/sisan
• Parcerias com o Ministério Público para orientar os municípios sobre a exigibilidade e apoiar na construção
da política de SAN, embasado no art. 6° da Constituição Federal, no Direito Humano à Alimentação Adequada
(DHAA) e na promoção dos Direitos do Consumidor.
Estratégia 3: Destinar políticas públicas de San estaduais para os municípios, com prioridade para aqueles aderidos ao Sisan:
• Inclusão da categoria “Adesão ao Sisan” nas variáveis de pontuação e classificação de municípios para acesso aos diferentes programas e editais públicos, considerando-a como um indicador a mais sobre a capacidade
de manutenção das políticas e programas públicos de San pelas prefeituras e sociedade local.
Ação estratégica 4: Criar estratégias de comunicação, informação e capacitação
• Divulgar em rádios a importância da adesão ao Sisan e os benefícios paras os municípios.
• Realizar oficinas de informação e de capacitação presenciais com gestores, conselheiros municipais de San
e sociedade civil.
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Diante dos contextos e diagnostico institucional, ao
final de 2019, vislumbra-se a meta de 400 municípios mineiros fazendo parte do Sisan, com processos de adesão
concluídos e fortalecidas as ações de promoção do direito
humano à alimentação adequada.

2.2 As ações do PPAG por eixo e temas prioritários do IV Plesans-MG
Nesse item, apresentamos os programas e ações previstos no PPAG 2018/2019 de acordo com as propostas
aprovadas na VI Conferência de Sans e indicações do
Consea-MG.
Os programas e ações do PPAG 2018/2019 foram
agrupados conforme a seguinte metodologia:
• Busca seletiva no PPAG sobre dos programas e
ações em execução nos anos 2018/2019 que tratam de temas tangentes à Segurança Alimentar e
Nutricional, ou que possuem no conteúdo de informações (objetivo, finalidade, produtos, metas) palavras afetas à Segurança Alimentar e Nutricional.
• Após a escolha das ações, essas foram agrupadas conforme os eixos (anexo II) e as prioridades intersetoriais definidas para este Plano, pelo
Consea-MG, numa ação conjunta entre sociedade civil e gestores públicos.
• Como resultado, neste Plano estão previstas 45
ações distribuídas em 30 programas, a serem desempenhadas por 13 secretarias e instituições. O
detalhamento dos programas e ações pode ser observado no Quadro 7.
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1

1

1

1

1

1

Ações
Eixo do
Prioritárias
CONSEA
Interseto–MG*
riais**

47

Executor
da ação

SEAPA

SEAPA

SEDINOR

Finalidade

Aumentar a quantidade e qualidade de
água e a conservação
do solo por meio de
infraestruturas com
foco nas bacias hidrográficas do estado de
Minas Gerais, revitalizando as sub-bacias e
permitindo o abastecimento e uso racional
desses recursos (água
e solo) pelos agricultores e usuários da
região, com a difusão
tecnológica da prática
de agricultura mais
sustentável.

Armazenar e distribuir volumes de
água aumentando a
disponibilidade para
o consumo humano e
animal, para hortas e
pequenas irrigações,
visando minimizar os
efeitos da seca

Promover às famílias
em situação de extrema pobreza residentes
em comunidades que
não se encontram
dispersas nas áreas
de abrangência do
semiárido mineiro e
seu entorno o acesso à
água para produção.

Código da
Ação/Nome

1012-Manejo
integrado de
sub-bacias
hidrográficas

1032-Construção de
reservatórios
de médio
e pequeno
porte

1056-Implantação de
barraginhas
ou pequena
barragem

código do
programa/nome

62 infraestrutura rural

64 - barragens de
minas

122 - água
para todos
- universalização
do acesso
e uso da
água

Famílias residentes na
região do sistema SEDINOR/IDENE da zona rural
que possuem acesso à
água para consumo humano, inscritas no CADÚNICO, com renda per capita
de até R$ 140,00 (cento e
quarenta reais) mensais e
não beneficiadas por outro
programa com a mesma
finalidade do programa
água para todos, na mesma tecnologia apoiada

Comunidades rurais

Agricultores usuários da
sub-bacia selecionada

Público Alvo

Bacia conservada e
revitalizada

Produto

unidade

Unidade
medida
Produto

2

Meta física
2018

2

Meta física
2019

QUADRO 7 - DETALHAMENTO FINALIDADE, FÍSICO E FINANCEIRO DAS AÇÕES 2018/2019.

8.337.852,00

Meta
Orçamentária
2018
(R$ 1,00)

501.000,00

Meta
Orçamentária
2019
(R$ 1,00)

1

1

1

1

1

1

Ações
Eixo do
Prioritárias
CONSEA
Interseto–MG*
riais**
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Código da
Ação/Nome

1057-Implantação de
barramentos

1059-Implantação de
cisterna de
consumo

1060-Implantação
de sistema
simplificado
de abastecimento de
água - SCAA

código do
programa/nome

122 - água
para todos
- universalização
do acesso
e uso da
água

122 - água
para todos
- universalização
do acesso
e uso da
água

122 - água
para todos
- universalização
do acesso
e uso da
água

Executor
da ação

SEDINOR

SEDINOR

SEDINOR

Finalidade

Promover às famílias
em situação de extrema pobreza residentes
em comunidades que
se encontram dispersas
nas áreas de abrangência do semiárido
mineiro e seu entorno
o acesso à água para
produção

Promover às famílias
em situação de extrema pobreza residentes
em comunidades que
se encontram dispersas
nas áreas de abrangência do semiárido
mineiro e seu entorno
o acesso à água para
consumo humano

Promover às famílias
em situação de extrema pobreza residentes
em comunidades que
não se encontram
dispersas nas áreas
de abrangência do
semiárido mineiro e
seu entorno o acesso
à água para consumo
humano

Cisterna
instalada

Sistemas
coletivos de
abastecimento de água
implantado

Comunidades na região
do sistema SEDINOR/
IDENE da área rural com
concentração de, aproximadamente, 40 (quarenta)
famílias, que possuem
condições físico-químicas
e bacteriológicas para a
instalação dos sistemas e
não beneficiadas por outro
programa com a mesma
finalidade do programa
água para todos, na mesma tecnologia apoiada

Produto

Famílias residentes na
região do sistema SEDINOR/IDENE da zona rural
que possuem atendimento
precário por outra fonte
hídrica, inscritas no CadÚnico, com renda per capita
de até R$ 140,00 (cento
e quarenta reais) mensais
e não beneficiadas por
outro programa com a
mesma finalidade do
programa água para todos,
na mesma tecnologia
apoiada, que residam em
local coberto com telhado
adequado

Comunidades na região do
sistema SEDINOR/IDENE
da área rural que possuem
acesso à água para
consumo humano e com
atendimento precário por
outra fonte hídrica que
comprometa a quantidade
e a qualidade necessárias
de água para dessedentação animal, com ao
menos, 5 (cinco) famílias
inscritas no CadÚnico com
renda per capita de até R$
140,00 (cento e quarenta
reais) mensais

Público Alvo

unidade

unidade

Unidade
medida
Produto

128

2387

Meta física
2018

-

-

Meta física
2019

16.948.750,00

7.501,00

Meta
Orçamentária
2018
(R$ 1,00)

-

-

Meta
Orçamentária
2019
(R$ 1,00)

1

1

1

1

1

1

Ações
Eixo do
Prioritárias
CONSEA
Interseto–MG*
riais**
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COPASA

CODEMIG

IGAM

Finalidade

Contribuir para universalizar o acesso da
população de Minas
Gerais aos serviços
de abastecimento de
água e esgotamento
sanitário e manejo de
resíduos sólidos

A ação visa a promover
intervenções que possibilitem a recuperação
de áreas degradadas,
nascentes de rios,
seus afluentes e matas
ciliares, bem como a
arborização urbana,
contemplando os 17
Territórios de Desenvolvimento definidos
pelo Governo.

Contribuir para a
melhoria da qualidade
de vida da população, especialmente
nas regiões menos
desenvolvidas de Minas Gerais, mediante
planejamento e gestão
dos recursos hídricos
simultaneamente com
a expansão e otimização da infraestrutura
hídrica, de forma a
garantir a oferta sustentável de água em
quantidade e qualidade
adequadas aos usos
múltiplos

3001-Contribuir para
a universalização dos
serviços de
saneamento
em localidades com
concessão da
Copasa

3025-Gestão
ambiental

4409-Programa nacional
de desenvolvimento
dos recursos
hídricos PRÓ-ÁGUA

39 - ampliação da
cobertura
em áreas
de concessão da
copasa e
copanor

10 desenvolvimento
econômico de
minas
gerais

120 gestão e
desenvolvimento
sustentável de
recursos
hídricos

Executor
da ação

Código da
Ação/Nome

código do
programa/nome

Habitantes do norte de
Minas Gerais

Sociedade civil organizada

População urbana dos
municípios do estado de
Minas Gerais onde tem a
concessão dos serviços de
saneamento

Público Alvo

Sistema de
abastecimento de água
implantado

Projeto
apoiado

Economia
residencial
atendida com
abastecimento de água

Produto

sistema

projeto

economia
residencial

Unidade
medida
Produto

1

1

130.000,00

Meta física
2018

0

-

130.000,00

Meta física
2019

15.000,00

8.000.000,00

577.000.000,00

Meta
Orçamentária
2018
(R$ 1,00)

-

-

527.000.000,00

Meta
Orçamentária
2019
(R$ 1,00)

1

1

1E2

1

Ações
Eixo do
Prioritárias
CONSEA
Interseto–MG*
riais**
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Executor
da ação

SEMA

IGAM

Finalidade

Incentivar a ampliação
e conservação da cobertura vegetal nativa
através de adoção de
incentivos financeiros
como pagamento pelos
serviços ambientais
prestados pelos proprietários e posseiros
que conservarem áreas
de vegetação nativa
pelo período especificado nos editais,
bem como, incentivos
não financeiros, tendo
como objetivo apoiar as
ações de recomposição,
restauração e recuperação florestal, criando
adicionalidade às áreas
florestadas, conservadas e recuperadas do
Estado de Minas Gerais

Trata-se de iniciativa
tomada em contexto
de aprimoramento
dos instrumentos de
gestão de recursos
hídricos, com enfoque
prioritário na gestão
compartilhada com os
diversos usuários das
bacias hidrográficas,
tendo como elemento
estratégico principal
o protagonismo dos
comitês de bacias na
proposição e execução
das ações do programa
no âmbito das bacias
hidrográficas consideradas como prioritárias: sf2, sf3, sf5, sf6,
sf7, sf8, sf9, sf10, jq1,
jq2, jq3, mu1 e pa1.

4488-Bolsa verde,
ampliação e
conservação
da cobertura
vegetal nativa

4617-Implementação
do Programa
cultivando
água boa em
Minas Gerais

143 proteção
das áreas
ambientalmente
conservadas, da
fauna, e
da biodiversidade
florestal.

206 cultivando
água boa

Código da
Ação/Nome

código do
programa/nome

Usuários de recursos
hídricos

Proprietários ou posseiros
com áreas com cobertura
vegetal nativa conservada,
prioritariamente agricultores familiares, proprietários ou posseiros com até
quatro módulos fiscais e
proprietários ou posseiros
com áreas inseridas em
unidades de conservação
sujeitas à desapropriação

Público Alvo

Relatório
elaborado

hectare protegido

Produto

relatório

hectare

Unidade
medida
Produto

1

56.783,00

Meta física
2018

1

-

Meta física
2019

7.926.230,00

22.352.000,00

Meta
Orçamentária
2018
(R$ 1,00)

-

7.926.230,00

Meta
Orçamentária
2019
(R$ 1,00)

SEDESE

4566-Inclusão produtiva
dos catadores
de materiais
recicláveis nas
coletas seletivas solidárias

125 consolidação da
política de
economia
solidária

2

Promover a inclusão
sócio-produtiva dos
catadores de materiais recicláveis não
organizados e fomento
aos empreendimentos
econômicos solidários e
às redes de cooperação
atuantes com resíduos
sólidos, fortalecendo os
processos de coleta seletiva nos municípios de
abrangência do projeto,
oportunizando a melhoria de condições de vida,
trabalho, renda e acesso
a políticas públicas

59 - apoio
à produção sustentável,
agregação
de valor e
comercialização do campo
à mesa

3

SEDA

4242-Fomento à produção
sustentável
da agricultura, criação
animal,
extrativismo e
pesca familiar
- Transição
Agroecológica

121 gestão
ambiental
integrada

2

Aumentar a produtividade e melhorar a
qualidade de vida de
agricultores familiares e consumidores,
por meio do apoio à
transição agroecológica, entendida como um
processo gradual de
mudança dos métodos
produtivos e de substituição das técnicas
de produção não
sustentáveis e nocivas
ao meio ambiente

4621-Saneamento rural
em comunidades assistidas
pelas escolas
família agrícola

2E3

SEMAD

Estudo e adequação de
infraestrutura de esgotamento sanitário nas
zonas rurais, através
de projetos executados por técnicos e
estudantes das escolas
famílias agrícolas, visando à adequação do
tratamento do esgoto
e devolução da água
aos mananciais, garantindo a melhora das
condições de saúde
para as comunidades
de abrangência das
escolas família agrícola

1

Finalidade

1, 2 E 3

Executor
da ação

Código da
Ação/Nome

código do
programa/nome

Ações
Eixo do
Prioritárias
CONSEA
Interseto–MG*
riais**
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Catadores de materiais recicláveis em todo o estado
de Minas Gerais

Trabalhadores rurais sem-terra, povos e comunidades tradicionais, agricultores familiares, atingidos
por barragens e grandes
empreendimentos, órgãos
municipais, estaduais e
federais

Comunidades de abrangência das Efa’s

Público Alvo

Catador das
coletas seletivas solidárias/
pessoa em situação de rua
atendido/a

Produtor
beneficiado

Projeto executado

Produto

pessoa

produtor

projeto

Unidade
medida
Produto

110

780

22

Meta física
2018

110

500

25

Meta física
2019

580.000,00

345.457,00

110.000,00

Meta
Orçamentária
2018
(R$ 1,00)

11.000,00

230.378,00

125.000,00

Meta
Orçamentária
2019
(R$ 1,00)

2

3

3

3

3

3

3E4

3E5

Ações
Eixo do
Prioritárias
CONSEA
Interseto–MG*
riais**
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Código da
Ação/Nome

4057 Desenvolvimento de
pesquisa
agropecuária
e agroindustrial

2034-Agroindústria
familiar e
infraestrutura

4021-Educação sanitária

4106-Destinação de
imóveis rurais
devolutos

código do
programa/nome

25 - geração de
conhecimento
e de
tecnologia
agropecuária

9 - programa estadual de
cooperativismo da
agricultura
familiar e
agroindústria
familiar

104 segurança
de alimentos

46 - regularização
fundiária
e acesso a
terra

Executor
da ação

EPAMIG

SEDA

IMA

SEDA

Finalidade

Gerar e adaptar
tecnologias (cultivos,
métodos, processos
e produtos tecnológicos) para promover
o desenvolvimento
sustentável do agronegócio e da agricultura
familiar

Promover o desenvolvimento da agricultura
familiar, com foco no
fomento às agroindústrias familiares e na
melhoria da infraestrutura, ampliando a
parcela da cadeia apropriada pelo produtor e
reduzindo a distância
e os intermediadores
entre agricultores e
consumidores

Disponibilizar informações sanitárias agropecuárias para promover
mudanças cognitivas
proporcionando novos
comportamentos principalmente no que se
refere à sanidade animal, vegetal, ambiental
e segurança alimentar

Promover a inclusão
social, o fortalecimento da agricultura e a
diminuição do êxodo
rural, efetivando a
política de regularização fundiária rural por
meio da alienação ou
concessão de terras
devolutas, garantindo
a propriedade aos
beneficiários

Trabalhadores rurais sem-terra, povos e comunidades tradicionais, agricultores familiares, atingidos
por barragens e grandes
empreendimentos, órgãos
municipais, estaduais e
federais

Agricultores familiares

Trabalhadores rurais sem-terra, povos e comunidades tradicionais, agricultores familiares, atingidos
por barragens e grandes
empreendimentos, órgãos
municipais, estaduais e
federais

Produtores rurais, técnicos
da assistência técnica e
extensão rural, pesquisadores, estudantes, setor
público e privado

Público Alvo

Processo
finalizado

Agricultor
familiar atendido

Projeto
apoiado

TECNOLOGIA
GERADA

Produto

processo

agricultor

projeto

unidade

Unidade
medida
Produto

1.650,00

5026

11

121,00

Meta física
2018

1.150,00

5277

11

121,00

Meta física
2019

2.670.240,00

73.000,00

6.257.518,00

4.333.537,00

Meta
Orçamentária
2018
(R$ 1,00)

2.247.001,00

76.650,00

798.900,00

4.506.046,00

Meta
Orçamentária
2019
(R$ 1,00)

3

3

3

3

3

3E5

3E5

3

3

3

Ações
Eixo do
Prioritárias
CONSEA
Interseto–MG*
riais**

53

IDENE

IMA

Fortalecer a agricultura
familiar por meio de incentivo à formação de
cooperativas, de qualificação do agricultor
familiar, implantação
de unidades produtivas
e subsídios à insumos
necessários à produção

Habilitar sanitariamente a agroindústria
rural de pequeno porte
para a comercialização
e a inserção econômica em mercados
institucionais (PAA
e PNAE), diferenciados e convencionais
(interno e externo) e
nas cadeias produtivas
sustentáveis

4367-Apoio
à agricultura
familiar no
norte e nordeste

4420-Fortalecimento das
agroindústrias
de pequeno
porte

104 segurança
de alimentos

9 - programa estadual de
cooperativismo da
agricultura
familiar e
agroindústria
familiar

152 - programa de
desenvolvimento
do norte e
nordeste

4141-Apoio
ao cooperativismo e acesso a mercados
institucionais

46 - regularização
fundiária
e acesso a
terra

SEDA

4109-Mediação de
conflitos
agrários rurais
coletivos

46 - regularização
fundiária
e acesso a
terra

Ampliar a inserção da
agricultura familiar nos
diversos mercados,
com ênfase nos mercados institucionais
públicos, por meio da
realização de capacitações técnicas e de
apoio à constituição e
consolidação de cooperativas e associações

Proporcionar à sociedade uma melhor
distribuição da terra,
fortalecimento da
agricultura familiar e
preservação ambiental,
por meio da arrecadação de terras e gestão
dos arrendamentos

4107-Discriminação, desapropriação,
arrecadação
de terras e
gestão dos
arrendamentos

SEDA

SEDA

Finalidade

Promover a cidadania,
a garantia de direitos
sociais e um ambiente
pacífico no campo

Executor
da ação

Código da
Ação/Nome

código do
programa/nome

Agricultores familiares

Agricultores familiares que
atuam na região do sistema SEDINOR/IDENE

Vistoria realizada

Município
assistido

Evento realizado

Comunidade
atendida

Trabalhadores rurais sem
terra, povos e comunidades tradicionais, agricultores familiares, atingidos
por barragens e grandes
empreendimentos, órgãos
municipais, estaduais e
federais

Agricultores familiares e
suas organizações e gestores públicos

Processo
iniciado

Produto

Trabalhadores rurais sem-terra, povos e comunidades tradicionais, agricultores familiares, atingidos
por barragens e grandes
empreendimentos, órgãos
municipais, estaduais e
federais

Público Alvo

vistoria

município

evento

comunidade

processo

Unidade
medida
Produto

957

258

9

100

20

Meta física
2018

998

258

9

20

10

Meta física
2019

105.052,00

5.569.192,00

350.312,00

100.042,00

236.000,00

Meta
Orçamentária
2018
(R$ 1,00)

106.105,00

4.473.192,00

357.076,00

20.944,00

123.310,00

Meta
Orçamentária
2019
(R$ 1,00)

3

3

3E4

5

Ações
Eixo do
Prioritárias
CONSEA
Interseto–MG*
riais**

54
Executor
da ação

SEDIF

SEDESE

Finalidade

Fomentar as políticas voltadas para o
artesanato/artesão
nos 17 Territórios de
Desenvolvimento, contribuindo para inclusão
social, com geração de
trabalho e renda. Fortalecer as organizações
coletivas, minimizando
a informalidade dos
artesãos. Desenvolver
parcerias para a capacitação de artesãos.
Apoiar a promoção/
comercialização em
feiras/exposições,
contribuindo para o
aumento do PIB mineiro. Reconhecimento
da atividade artesanal/
artesão, que se dará
através da carteira
nacional do artesão.

Assessorar os empreendimentos econômico
solidários de comunidades tradicionais visando
à melhoria da sua
organização, produção,
comercialização e gestão, de forma a torná-los autossustentáveis e
proteger suas particularidades e singularidades
culturais e étnicas

4462-Promoção e desenvolvimento do
artesanato de
Minas Gerais

4567-Fomento aos empreendimentos
econômicos
solidários de
comunidades
tradicionais

170 promoção
e fomento
da
indústria,
comércio
e serviços
de minas
gerais

125 consolidação da
política de
economia
solidária

Código da
Ação/Nome

código do
programa/nome

Comunidades tradicionais
com empreendimentos
econômicos solidários

Artesãos

Público Alvo

Empreendimento
apoiado

artesão atendido

Produto

empreendimento

unidade

Unidade
medida
Produto

13

5.656,00

Meta física
2018

13

5.712,00

Meta física
2019

12.253,00

1.090.000,00

Meta
Orçamentária
2018
(R$ 1,00)

12.253,00

94.050,00

Meta
Orçamentária
2019
(R$ 1,00)

4

4

4

3

3

3

Ações
Eixo do
Prioritárias
CONSEA
Interseto–MG*
riais**

55

Executor
da ação

IDENE

SEDA

EMATER

Finalidade

Fortalecer a cadeia
produtiva do leite por
meio da geração de
renda e da garantia
de preço do leite produzido pelo agricultor
familiar

Apoiar a implantação,
revitalização e modernização de feiras livres
da agricultura familiar
e urbana, de maneira
a viabilizar os circuitos
curtos de comercialização, dinamizar a economia local dos municípios,
gerar trabalho e renda
para os agricultores por
meio do escoamento da
produção e contribuir para a segurança
alimentar e nutricional
sustentável por meio
do acesso da população
a alimentos frescos, de
qualidade e com preços
mais acessíveis

Proporcionar aos agricultores familiares, suas
comunidades e representações, informações
técnicas que possibilitem
a ampliação da oferta de
alimentos, agregação de
valor à produção, acesso
ao mercado, promoção de melhorias no
saneamento domiciliar e
comunitário, preservando e recuperando,
de maneira racional, os
recursos naturais

Código da
Ação/Nome

2069-Aquisição de leite
da agricultura
familiar

4131-Apoio
a feiras livres
da agricultura
familiar

4159-Ampliação dos
serviços de
Assistências
Técnica e Extensão Rural

129 - leite
pela vida

59 - apoio
à produção sustentável,
agregação
de valor e
comercialização do campo
à mesa

68 - assistencia
técnica e
extensão
rural para
o estado
de minas
gerais

código do
programa/nome

Agricultores familiares

Agricultores familiares e
suas organizações, sindicatos e órgãos públicos

Beneficiários do Programa
Nacional de Agricultura
Familiar (PRONAF) na
região do sistema SEDINOR/IDENE

Público Alvo

Agricultor
familiar atendido

Kit entregue

Litro de leite
adquirido/
distribuído

Produto

agricultor

unidade

litro

Unidade
medida
Produto

394.000,00

45

1.896,00

Meta física
2018

430.000,00

30

1.896,00

Meta física
2019

26.498.077,00

450.000,00

500,00

Meta
Orçamentária
2018
(R$ 1,00)

27.803.307,00

313.500,00

R$ 2.404,00

Meta
Orçamentária
2019
(R$ 1,00)

4

4

4

3

3

3

Ações
Eixo do
Prioritárias
CONSEA
Interseto–MG*
riais**

56

4209-Apoio
à inclusão
produtiva e
autonomia
econômica
das mulheres
do campo

4238-Apoio à
permanência
do jovem no
campo e à
continuidade
da agricultura
familiar - sucessão rural

59 - apoio
à produção sustentável,
agregação
de valor e
comercialização do campo
à mesa

59 - apoio
à produção sustentável,
agregação
de valor e
comercialização do campo
à mesa
SEDA

4189-Apoio
a agricultura
familiar

73 - minas
sem fome

Promover condições
para a permanência do
jovem no meio rural
e estimular a participação social deste
público, por meio de
atividades relativas à
capacitação, geração
de renda, difusão de
conhecimentos tradicionais e sustentáveis
da agricultura familiar
e contratação de entidades organizativas
dos egressos das EFAs
que sejam credenciadas no serviço da Ater

Implantar pequenos projetos de apoio visando
ao desenvolvimento sustentável da agricultura
familiar, disponibilizar
recursos para condução
das atividades inerentes
ao programa Minas sem
fome, disponibilizar insumos para famílias rurais
visando a segurança
alimentar em escolas,
asilos e congêneres, visando complementação
e melhoria nutricional da
alimentação

SEDA

EMATER

Finalidade

Contribuir para a
emancipação produtiva e econômica e
melhoria da qualidade
de vida das mulheres
do campo, considerando os problemas
históricos relacionados
à questão de gênero

Executor
da ação

Código da
Ação/Nome

código do
programa/nome

Jovens do meio rural e
jovens técnicos egressos
das EFAs

Agricultoras familiares

Agricultores familiares

Público Alvo

Jovem atendido

Projeto
apoiado

Família atendida

Produto

jovem

projeto

família

Unidade
medida
Produto

170

5

52.607,00

Meta física
2018

80

5

56.817,00

Meta física
2019

430.146,00

380.291,00

15.000,00

Meta
Orçamentária
2018
(R$ 1,00)

R$ 209.153,00

146.604,00

15.000,00

Meta
Orçamentária
2019
(R$ 1,00)

4

4

4

3

3

4E5

Ações
Eixo do
Prioritárias
CONSEA
Interseto–MG*
riais**

57

Executor
da ação

IDENE

IDENE

SEE

Finalidade

Beneficiar o leite adquirido junto aos produtores beneficiários
do programa nacional
de agricultura familiar
(PRONAF), visando
ao fortalecimento da
cadeia produtiva, e
distribuir para os beneficiários cadastrados
no programa um leite
pela vida

Entregar leite para os
beneficiários do programa - crianças entre
02 a 07 anos, idosos,
nutrizes, gestantes e
entidades sócio-assistenciais - que residem/
atuam na área de
abrangência do IDENE,
de maneira a combater
a fome e a desnutrição

Repassar recursos
financeiros para apoio
às escolas família
agrícola, conforme
as modalidades de
ensino para apoio ao
desenvolvimento das
atividades educativas

Código da
Ação/Nome

4315-Beneficiamento e
distribuição
de leite adquirido junto à
agricultura
familiar

4316-Entrega
de leite beneficiado adquirido junto
à agricultura
familiar

4341-Apoio
às escolas família agrícola

129 - leite
pela vida

129 - leite
pela vida

82 - educação do
campo,
indígena e
quilombola

código do
programa/nome

Entidades do terceiro
setor

Beneficiários do programa
de aquisição de alimentos
– modalidade incentivo à
produção e consumo do
leite – PAA-leite na região
do sistema SEDINOR/
IDENE

Beneficiários do programa
de aquisição de alimentos
– modalidade incentivo à
produção e consumo do
leite – PAA-leite na região
do sistema SEDINOR/
IDENE

Público Alvo

Escola beneficiada

Leite entregue

Leite distribuído

Produto

escola

litro

litro

Unidade
medida
Produto

21

1.896,00

1.896,00

Meta física
2018

21

1.896,00

1.896,00

Meta física
2019

9.500.000,00

1.200.000,00

500,00

Meta
Orçamentária
2018
(R$ 1,00)

10.000.000,00

1.254.000,00

1.596,00

Meta
Orçamentária
2019
(R$ 1,00)

4

4

3E4

5

Ações
Eixo do
Prioritárias
CONSEA
Interseto–MG*
riais**

58

Código da
Ação/Nome

4609-Alimentação escolar

4625-Educação do campo

código do
programa/nome

211 escolas
sustentáveis

82 - educação do
campo,
indígena e
quilombola

Executor
da ação

SEE

SEE

Finalidade

Suprir parcialmente as necessidades
nutricionais dos alunos
e profissionais da rede
estadual de ensino de
educação básica de
acordo com tempo de
permanência na escola,
a fim de garantir o
acesso à alimentação
saudável e adequada,
adquirida preferencialmente da agricultura
familiar, conforme
dispõe a lei federal
11.947, de 16 de junho
de 2009, e contribuir
para formação de bons
hábitos alimentares

Ofertar um modelo de
educação que atenda
às especificidades do
campo, preservando e
reafirmando sua cultura e identidade, a partir
das diretrizes operacionais da educação do
campo, atendendo os
educandos da educação básica do campo.
Essas atividades
contribuem para as
estratégias de enfrentamento da pobreza no
campo do governo de
Minas Gerais
Alunos

Alunos

Público Alvo

Escola beneficiada

Estudante
atendido

Produto

unidade

estudante

Unidade
medida
Produto

350

2.137.891,00

Meta física
2018

400

2.137.891,00

Meta física
2019

1.661.000,00

318.000.000,00

Meta
Orçamentária
2018
(R$ 1,00)

1.900.034,00

318.000.000,00

Meta
Orçamentária
2019
(R$ 1,00)

5

5

6

6

3E5

3E5

4-

5

Ações
Eixo do
Prioritárias
CONSEA
Interseto–MG*
riais**

59

SEDA

SEDESE

Fundo
Estadual
de Saúde

SEDA

Apoiar a inclusão produtiva e a garantia de
renda mínima a famílias
em situação de extrema
pobreza e a famílias
vulneráveis a insegurança alimentar e nutricional devido à perda
de produção agrícola
por intempéries

Gerenciar e apoiar
a atuação do grupo
coordenador responsável pela elaboração
do plano estadual de
enfrentamento da
pobreza no campo e
pelo acompanhamento
das ações estaduais
relacionadas ao tema

Implementar a política
estadual de atenção
à saúde indígena e
quilombola

Apoiar e fomentar
o desenvolvimento sustentável dos
povos e comunidades
tradicionais (PCTs) com
o objetivo de superar
a pobreza no meio
rural e urbano desses
grupos, contribuindo,
por meio do incentivo à utilização de
iniciativas coletivas,
para o acesso à terra, a
produção sustentável,
a agregação de valor
e comercialização dos
produtos dos PCTs e a
valorização identitária
e cultural destes povos

4233-Garantia de renda
mínima aos
agricultores
familiares

4450-Coordenação da
estratégia
de enfrentamento da
pobreza no
campo: novos
encontros

4015-Atenção à
saúde das
comunidades
indígenas e
quilombolas

4257-Acesso
à terra e desenvolvimento sustentável
de povos e
comunidades
tradicionais

59 - apoio
à produção sustentável,
agregação
de valor e
comercialização do campo
à mesa

151 apoio às
políticas
de desenvolvimento social

192 atenção
primária à
saúde

59 - apoio
à produção sustentável,
agregação
de valor e
comercialização do campo
à mesa

Finalidade

Executor
da ação

Código da
Ação/Nome

código do
programa/nome

Povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais

População indígena e
quilombola

População do campo em
situação de pobreza e
vulnerabilidade social

Famílias mineiras em condições de vulnerabilidade
social, principalmente no
meio rural

Público Alvo

Povos e
comunidades
tradicionais
beneficiados

Município
beneficiado

Plano acompanhado

Família beneficiada

Produto

unidade

município

plano

família

Unidade
medida
Produto

38

29

1

70.000,00

Meta física
2018

10

30

1

70.000,00

Meta física
2019

380.208,00

13.731.075,00

208.000,00

4.700.000,00

Meta
Orçamentária
2018
(R$ 1,00)

104.717,00

14.550.466,00

218.400,00

4.911.500,00

Meta
Orçamentária
2019
(R$ 1,00)

6

7

5

5

Ações
Eixo do
Prioritárias
CONSEA
Interseto–MG*
riais**

60
Executor
da ação

SEC. CULTURA

SET

Finalidade

As ações desse programa visam à divulgação
das culturas populares
e tradicionais em suas
comunidades de origem e para além delas.
Para tanto, o programa
prevê o fomento a
festas, encontros, o
intercâmbio entre seus
praticantes, e outras
formas que permitam
ampliar a circulação
dessas culturas, bem
como a fruição e
conhecimento da população mineira sobre
essas manifestações

Fomentar o turismo gastronômico, o
turismo criativo e o
empreendedorismo
no Estado, fortalecer a
identidade da gastronomia mineira, promover
a integração do turismo
com os setores cultura,
meio ambiente e
agropecuária, contribuir
para a geração de oportunidades e novos negócios, colaborar para
o aumento do fluxo
de turistas, geração de
emprego e renda, melhorar a satisfação dos
visitantes, e contribuir
com o fortalecimento
da imagem do estado
como destino turístico
no Brasil e exterior.

Código da
Ação/Nome

4360-Estímulo e apoio
as culturas
populares e
tradicionais

4088-Fomento ao turismo
gastronômico

140 fomento e
incentivo
à cultura

35 identidade
turística
de minas
gerais

código do
programa/nome

Atores locais, prefeituras municipais, circuitos
turísticos, agricultores
familiares, cadeia produtiva do turismo, cadeia
produtiva da gastronomia
e sociedade

Comunidades tradicionais
formais, grupos tradicionais formais e informais,
mestre e mestra da cultura
popular e tradicional

Público Alvo

Ação realizada

Apoio concedido

Produto

ação

apoio

Unidade
medida
Produto

1

21

Meta física
2018

1

14

Meta física
2019

20.000,00

2.722.500,00

Meta
Orçamentária
2018
(R$ 1,00)

20.900,00

204.525,00

Meta
Orçamentária
2019
(R$ 1,00)

8

9

9

4

1, 2, 3, 4
E5

1, 2, 3, 4
E5

Ações
Eixo do
Prioritárias
CONSEA
Interseto–MG*
riais**

61

SES

Finalidade

Implementar a política
estadual de promoção
da saúde no Estado, em
consonância com os
princípios do SUS, que
possibilitará intervir
sobre os determinantes
sociais de saúde, promovendo melhoria na
qualidade dos modos
de vida dos usuários e
contribuir para redução
das vulnerabilidades
e riscos à saúde, por
meio da qualificação
dos profissionais, apoio
na organização dos serviços e com cofinanciamento específico para
a temática, pautados na
integralidade do cuidado da saúde em rede.

Deliberar, propor
e monitorar ações
integradas e/ou
intersetoriais voltadas
para políticas públicas
de segurança alimentar
e nutricional sustentável, fortalecendo e
garantindo o pleno
funcionamento das
comissões regionais de
SANS de MG

Promover qualidade
de vida e segurança
alimentar e nutricional para a população
mineira

4532 - Implementação
da Política
Estadual de
Promoção da
Saúde

2098-Mobilização, controle social e
formação de
agente4s públicos da sociedade para
a Segurança
Alimentar e
Nutricional
Sustentável
de Minas
Gerais

2120-Articulação
governamental das ações
de segurança
alimentar e
nutricional de
Minas Gerais

192 atenção
primária à
saúde

128 segurança
alimentar
nutricional
sustentável

128 segurança
alimentar
nutricional
sustentável
SEPLAG

SEPLAG

Executor
da ação

Código da
Ação/Nome

código do
programa/nome

Servidores públicos e
sociedade civil

Órgãos e entidades da
administração pública e
cidadãos

População Mineira

Público Alvo

Evento realizado e / ou
participado

Ação realizada

Município
beneficiado

Produto

unidade

ação

município
beneficiado com a
liquidação
de recurso
de incentivo para
promoção
da saúde.

Unidade
medida
Produto

20

39

852

Meta física
2018

20

39

852

Meta física
2019

116.000,00

420.797,00

148.845.063,00

Meta
Orçamentária
2018
(R$ 1,00)

118.452,00

429.693,00

23757939

Meta
Orçamentária
2019
(R$ 1,00)

* Eixos do Consea-MG
1) Acesso à Água para Consumo Humano e Produção de
Alimentos;
2) Promoção da Agroecologia e Redução dos Agrotóxicos;
3) Agricultura Familiar e Compras Institucionais;
4) Educação Alimentar e Nutricional;
5) Cultura Alimentar Tradicional e inclusão Socioecômica
dos Povos e Comunidades Tradicionais.
** Ações Prioritárias
1 Enfrentamento da crise hídrica e combate à seca
2 Controle e redução dos agrotóxicos e apoio à agricultura agroecológica
3 Agricultura Familiar - rural, urbana e periurbana
4 Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar
5 Enfrentamento da Pobreza no Campo – Novos Encontros
6 Inclusão socioeconômica dos povos e comunidades tradicionais (PCTs)
7 Fomento à cultura alimentar atrelada ao desenvolvimento da gastronomia mineira com produtos da agricultura familiar
8 Educação Alimentar e Nutricional
9 Apoio à Adesão municipal ao Sisan
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CAPITULO 2
MECANISMOS DE MONITORAMENTO DO PLANSANS-MG
O monitoramento do Plansans é realizado pela sociedade civil e governo, principalmente, no âmbito do Consea-MG, o qual se encontra previsto no inciso II do artigo 16 da Lei Estadual n° 22.806/2017. De acordo com esse
inciso, compete ao Consea-MG “monitorar e avaliar, de forma permanente, a implementação da Pesans, em regime
de colaboração com os demais integrantes do Sisan no âmbito do Estado”. Para tanto, o inciso III do artigo 8° da
referida lei, determina que o Plansas deverá conter “mecanismos de monitoramento para avaliar o impacto das políticas e ações, bem como, para definir ajustes necessários para garantir o cumprimento das metas estabelecidas”.
Ressalta-se que o monitoramento da execução do Plansans perpassa pela avaliação e analise da execução dos
programas e ações inscritos no PPAG e na LOA do poder executivo do Governo de Minas Gerais. Tal análise ocorre
sobre os aspectos qualitativos e quantitativos da execução dos programas e ações composta por diferentes fontes
de informações, a saber:
• Análise quantitativa: verificação da execução física e financeira, via pesquisa aos sistemas de gestão do Governo.
• Análise qualitativa: verificação da eficácia dos programas com base nas informações trazidas pelos gestores
e pela sociedade civil.
O conjunto dessas informações possibilita a melhoria dos desenhos, métodos e escopos dos programas, bem
como suas exclusões do PPAG e LOA e inclusão de novos programas e ações. Assim, para o monitoramento do
Plansans utiliza-se de indicadores existentes em duas dimensões: setorial e multidimensional.
A primeira dimensão compõe-se de indicadores setoriais intrínsecos aos programas e ações governamentais
contidos no Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) e na Lei de Diretrizes Orçamentarias (LOA) da Administração Pública Estadual.
A segunda dimensão constitui-se de indicadores capazes de informar a situação da Sans e a garantia do DHAA de
uma sociedade que, por sua vez, possuem natureza multidimensional. Nessa perspectiva, esses indicadores buscam
refletir o resultado ou impacto do conjunto das ações setoriais para a melhoria da Sans da população mineira, num
determinado contexto.
Primeira dimensão do monitoramento do Plansans: dados quantitativos
O monitoramento dos programas e ações setoriais contidos no Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) e na
Lei de Orçamentaria Anual (LOA) é realizado por meio da consulta dos sistemas de gestão criados no âmbito do Governo.
Os programas e ações governamentais são registrados no PPAG e na LOA com detalhamento das metas físicas e financeiras. Essas informações permitem a avaliação sobre a efetividade da execução, principalmente, em termos quantitativos.
Assim, o fato desses documentos apresentarem limitações tangentes às informações qualitativas torna necessária a utilização de outros meios e métodos de averiguação da eficácia dos programas e das ações governamentais.
Segunda dimensão do monitoramento do Plansans: dados qualitativos
No âmbito do Governo Estadual, as informações qualitativas dos programas e ações são fornecidas pelo Grupo de Apoio instituído no âmbito da Caisans-MG. Esse grupo é formado por gestores pertencentes aos órgãos e
instituições responsáveis pelas execuções das políticas públicas de Sans previstas no Plansans. Além do Grupo de
Apoio, a qualidade dos programas e ações também é avaliada a partir das observações e diálogos com a sociedade
civil, manifestadas em diferentes formas e espaços, tais como: Consea-MG, Conferências de Sans, reclamações,
manifestações e denúncias de organizações sociais e beneficiários dos programas.
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3.1 Monitoramento da execução dos programas e ações de SANS:
fontes e sistemas de informações governamentais
No âmbito do Governo de Minas Gerais existem diferentes sistemas de gestão capazes de subsidiar o acompanhamento da execução dos programas e ações governamentais, a saber:
Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan) utilizado para o monitoramento do PPAG
O SIGPlan é um instrumento que organiza e integra a rede de gerenciamento do PPAG para apoiar o planejamento, o monitoramento, a execução, a avaliação e, a revisão do mesmo. No âmbito do SIGPlan existe o módulo
“monitoramento”, composto de informações e justificativas relacionadas à execução física e financeira, alimentadas,
bimestralmente, pelos órgãos, entidades e Poderes do Estado (art. 6º da Lei 20.024, de 9 de janeiro de 2012). As
informações registradas no SIGPlan são compostas de atributos qualitativos e quantitativos dos programas e das
ações, incluindo, objetivos, finalidades, metas, indicadores e regionalização. A capacidade de execução dos mesmos
é considerada no momento de elaboração e revisão do PPAG.
Demonstrativo da Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável inscrita no Anexo do PPAG.
A Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável é composta de programas e ações com relação direta ou indireta com a temática de Sans, elegíveis pela sociedade civil. O demonstrativo dessa política compõe-se de informações relacionadas à execução física e financeira dos programas e ações de Sans, sendo o mesmo
emitido pela SEPLAG à ALMG. Esse demonstrativo é emitido anualmente para subsidiar os debates e proposições
de políticas públicas ocorridos nas audiências públicas de revisão do PPAG promovidas pela ALMG.
Na dinâmica das audiências públicas, a participação popular pode acontecer por meio da apresentação de emendas de iniciativa popular. A cada ano, o monitoramento do Pesans deve identificar as necessidades de ajuste nas
ações que tem relação com Sans, e assim pautar o processo de revisão do PPAG. E uma vez concluído este processo
e aprovado o PPAG por lei, é preciso atualizar o Pesans.
Portal da Transparência das ações governamentais do Governo de Minas Gerais.
Possibilita ao cidadão o acesso a informações, contendo:
• Registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades,
bem como, os horários de atendimento ao público;
• Dados gerais de programas e ações de órgãos e entidades;
• Registros de repasses ou transferências de recursos financeiros;
• Registros das despesas;
• Informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive, editais e resultados.
Atribuições institucionais e periodicidade de monitoramento e revisão do Pesans.
O Decreto Federal nº 7.272/2010 determina que a revisão do Plano Nacional de San ocorra a cada dois anos,
seguindo as orientações da Caisan e as propostas do Consea.
Ressalta-se que o PLESANS remete à uma visão de longo prazo, porém, se constitui de um plano operacional e
orçamentário de médio prazo. Desta forma, salienta-se que:
Os desafios e objetivos estratégicos correspondentes à visão de longo prazo do PLESANS estão inscritas no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI). Nessa condição, a revisão das perspectivas de longo prazo do PLESANS ocorre na mesma periodicidade de avaliação do PMDI. A revisão do PMDI tem acontecido a cada quatro anos. A parte operacional e orçamentária dos programas e ações do Pesans, pautada no PPAG, na LDO e, na LOA, deve ser revisada anualmente.
O Artigo 7º do Decreto Federal nº 7.272/2010 determina aos órgãos, componentes do Sisan, a fornecerem informações sobre a execução das políticas públicas para a Caisans e ao Consea-MG. E, considerando a necessidade
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de incorporar a perspectiva intersetorial no monitoramento, a Caisans deve organizar e analisar os dados provenientes de cada órgão de governo de maneira interligada.
Para o monitoramento e revisão deste Plano, a Caisans, a partir de seu Pleno, Secretaria Executiva e Grupo de
Apoio, assume as seguintes atribuições:
1) Definir as estratégias de monitoramento e avaliação anual do PLESANS a fim de possibilitar a análise qualitativa
e quantitativa do alcance de seus objetivos e metas (físicas e financeiras) de médio prazo.
2) Construir as estratégias de monitoramento e avaliação do alcance de seus objetivos estratégicos de longo prazo,
informando o cumprimento das obrigações do Estado em relação ao DHAA.
3) Articular os sistemas de informação dos órgãos do Poder Executivo e do Legislativo para potencializar o monitoramento e a avaliação da execução do PLESANS.
4) Sistematizar e analisar as informações e indicadores disponibilizados pelos diferentes setores e esferas de governo.
5) Encaminhar relatórios trimestrais da execução física e financeira dos programas e ações governamentais para o
Consea-MG exercer o monitoramento.
6) Identificar as necessidades de ajustes nos programas e ações do PPAG e encaminhar as propostas à SEPLAG,
seguindo o calendário e sistema de planejamento do Estado.
7) Atualizar, após a conclusão do processo de revisão do PPAG, o plano operacional de médio prazo do Pesans, com
o ajuste dos programas, ações, metas (físicas e financeiras) e, indicadores.
O Consea-MG é a instância de participação e de controle social das ações governamentais relacionadas à
Sans. É fundamental que se aproprie do Pesans e dos mecanismos de transparência e controle social disponibilizados pelo Poder Executivo e Legislativo. O Consea, a partir do diálogo intenso e contínuo com a Caisans,
deve contribuir efetivamente no aprimoramento da ação do Estado no que se refere a suas obrigações para
a realização do DHAA.

3.2 Metodologia de escolha dos indicadores do PLESANS 2018/2019
A definição dos indicadores e metas do Pesans 2018/2019 foi realizada com base nos levantamentos dos indicadores utilizados nos três planos de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado de Minas Gerais e nos dois planos
do Governo Federal (Anexo 1).
O conjunto dos indicadores representados no quadro 8 é o resultado da análise de recorrência dos mesmos nos
planos de San supracitados. Tal recorrência, justifica a relevância e a viabilidade de aferição dos indicadores, o que
nos fornece um aporte de segurança para proceder ao monitoramento do Pesans.
O quadro 8 abaixo configura-se numa matriz de indicadores a serem considerados nos processos de monitoramento do Pesans 2018/2019. Nele estão correlacionadas os Eixos prioritários definidos pelo Consea-MG a partir
da 6ª Conferência Estadual de Sans ocorrida em 2015, o código da ação no PPAG (cujas respectivas descrições,
finalidades, público alvo, produtos e metas estão detalhados no quadro 7, capitulo 2 desse Pesans).
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QUADRO 8 - MATRIZ DE INDICADORES DE SANS PARA O 4º PLANSANS MG 2018/2019

DIMENSÕES DA SAN
1 - (IN) SEGURANÇA
ALIMENTAR

INDICADORES
Evolução do porcentagem de domicílios com insegurança alimentar no
total de domicílios, por tipo de insegurança alimentar (urbano/ rural,
grandes regiões, gênero, raça/cor)
Número de denúncias de negligência em alimentação recebidas pela
Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos a cada ano
Pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários
Quantidade de estabelecimentos da agricultura familiar
Percentual da produção da agricultura familiar na produção total de
alimentos (por produtos).
Área ocupada pela agricultura familiar em relação à área total de
produção
Percentual da área ocupada por grupo dos principais produtos dirigidos
para alimentação no mercado interno em relação à área total.
Percentual da área sob utilização de sistemas sustentáveis de produção
(Agricultura Orgânica + Plantio Direto)
Número de produtores orgânicos certificados no Brasil
Comercialização anual de agrotóxicos e afins por área plantada
Quantidade de agricultores familiares beneficiados em assistência
técnica e extensão rural
Percentual de habilitação de agricultores qualificados pelo PECNE para
produzir e fornecer alimentos às escolas

2 - DISPONIBILIDADE
DE ALIMENTOS
Participação Relativa de MG no PIB do Agronegócio Brasileiro (%)
Disponibilidade de calorias per capita provenientes de produtos
agropecuários mineiros
Disponibilidade interna de arroz para consumo humano
Disponibilidade interna de feijão para consumo humano
Disponibilidade interna de carne bovina para consumo humano

Disponibilidade interna de ovos para consumo humano (mil dúzias)
Disponibilidade interna de frango para consumo humano
Disponibilidade interna de milho para consumo humano
Disponibilidade interna de mandioca para consumo humano
Evolução do consumo interno de pescado per capita
Evolução do consumo de pescado por alunos da rede pública
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DIMENSÕES DA SAN

INDICADORES
Participação percentual da despesa monetária e não monetária com
alimentação (quintis de rendimento, urbano/rural, grandes regiões,
gênero, raça/cor)
Custo da Cesta Básica de Alimentos no Brasil e nas capitais
Peso do Grupo Alimentação e Bebidas (dentro e fora do domicílio) no
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) percentual
acumulado no ano versus salário mínimo ou renda média dos
beneficiários dos programas de assistência social
Percentual de macronutrientes no total de calorias na alimentação
domiciliar
Disponibilidade de alimentos no domicílio - Quantidades adquiridas de
alimentos para consumo no domicílio
Percentual de gastos das famílias com alimentação total
Percentual de proteínas no total de calorias na alimentação domiciliar
Percentual de frutas no total de calorias na alimentação domiciliar

3 - ACESSO À
ALIMENTAÇÃO
ADEQUADA E
SAÚDAVEL

Percentual de carboidratos no total de calorias na alimentação domiciliar
Percentual de lipídeos no total de calorias na alimentação domiciliar
Percentual de verduras e legumes no total de calorias na alimentação
domiciliar
Percentual de litros de leite entregues pelo Programa Leite pela Vida
Percentual de fiscalização em estabelecimentos rurais de bovinos, suínos
e aves (criação animal).
Percentual de fiscalização em estabelecimentos de produtos de origem
animal (agroindústrias)
Percentual de fiscalização em propriedades rurais com culturas de
importância econômica (banana, cítrus, café, uva, algodão)
Análise dos níveis de resíduos de agrotóxicos no alimento de origem
vegetal
Percentual de adultos (≥ 18 anos) que consomem frutas e hortaliças em
cinco ou mais dias da semana
Percentual de adultos (≥ 18 anos) que consomem alimentos doces em
cinco ou mais dias da semana
Percentual de adultos (≥ 18 anos) que consomem refrigerantes em cinco
ou mais dias da semana
Percentual de adultos (≥ 18 anos) que consideram seu consumo de sal
alto ou muito alto
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DIMENSÕES DA SAN

3 - ACESSO À
ALIMENTAÇÃO
ADEQUADA E
SAÚDAVEL

INDICADORES
Percentual de escolares frequentando o 9º ano do ensino fundamental,
por consumo alimentar na última semana, segundo o alimento
consumido
Percentual de escolares frequentando o 9º ano do ensino fundamental,
que costumam comer a comida oferecida pela escola, por sexo e
dependência administrativa da escola
Escolares frequentando o 9º ano do ensino fundamental, total e
percentual, em escolas que informaram possuir horta, por dependência
administrativa da escola
Percentual de escolares frequentando o 9º ano do ensino fundamental,
por frequência de consumo de legumes e/ou verduras, nos sete dias
anteriores à pesquisa
Percentual de escolares frequentando o 9º ano do ensino fundamental,
por frequência de consumo de frutas frescas, nos sete dias anteriores à
pesquisa
Percentual de escolares frequentando o 9º ano do ensino fundamental,
por frequência de consumo de salgados fritos, nos sete dias anteriores à
pesquisa
Porcentagem de comunidades com escola
Percentual de aquisição de alimentos para alimentação escolar oriundos
da agricultura familiar
Percentual de aquisição de alimentos para o mercado institucional
de Minas Gerais - Programa Estadual de aquisição de alimentos da
agricultura familiar (PAA Familiar Estadual)
Percentual de domicílios urbanos abastecidos por rede geral de
distribuição de agua ou outra forma com canalização interna
Percentual da população abastecida por tipos ou forma de
abastecimento de água

4 - ACESSO À
ÁGUA TRATADA E
AOS SERVIÇOS DE
SANEAMENTO
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Cobertura de abastecimento de água em áreas rurais
Percentual de domicílios atendidos por coleta de lixo e dotados por rede
de esgoto ou fossa séptica
Percentual de escolas com abastecimento de água pela rede pública e
com esgotamento sanitário
Percentual de Escolas de Educação Básica, segundo o tipo de
abastecimento de água
Número de bacias hidrográficas com melhoria no Índice de qualidade das
Águas (IQA)

DIMENSÕES DA SAN

INDICADORES
Reduzir o percentual de pobres em relação à população total
Reduzir o percentual de indigentes
Índice de Pobreza Multidimensional - IPM
Evolução da taxa de pobreza e extrema pobreza (urbano/rural, regiões,
gênero, raça/cor)
Percentual de indigentes em relação à população total
Evolução do Índice de Gini (urbano/rural, grandes regiões, gênero, raça/
cor)

5 - EMPREGO, RENDA,
Taxa de trabalho formal (16 anos ou mais)
E CONDIÇÕES DE VIDA

Taxa de desocupação dos jovens (15 a 24 anos)
Taxa de Emprego Formal da população negra
Taxa de ocupação infantil (5 a 14 anos incompletos)
Taxa de Emprego Formal de mulheres
Razão entre a renda domiciliar per capita média de chefes de domicílio
negros e brancos
Razão entre a renda domiciliar per capita no meio rural e a renda
domiciliar per capita total
Estado Nutricional de Gestantes
Porcentagem de Prevalência do Aleitamento Materno
Taxa de mortalidade infantil
Taxa de mortalidade infantil indígena
Percentual de crianças de 0 a 5 anos com muito baixo ou baixo peso
6 - SAUDE, NUTRIÇÃO para a idade
E SERVIÇOS
Evolução do déficit de peso para idade de crianças quilombolas de 0 a 5
RELACIONADOS
anos acompanhadas nas condicionalidades de saúde do Programa Bolsa
Família
Evolução do déficit de peso para idade de crianças indígenas de 0 a 5
anos acompanhadas nas condicionalidades de saúde do Programa Bolsa
Família
Percentual de crianças menores de 5 anos com déficit de estatura para idade
Proporção de crianças dos PCTs com déficit de estatura para idade
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DIMENSÕES DA SAN

INDICADORES
Desnutrição em crianças menores de 5 anos
Percentual de crianças mineiras que fazem acompanhamento com
equipe de Saúde Estadual
Prevalência de anemia em crianças dos PCTs com idade entre 6 e 59
meses
Prevalência da hipovitaminose A em crianças menores de 5 anos
Percentual de crianças menores de 5 anos com obesidade

6 - SAUDE, NUTRIÇÃO
E SERVIÇOS
RELACIONADOS

Estado Nutricional dos Adolescentes 10 até 19 anos
Percentual de adolescente com obesidade
Percentual de adultos com obesidade
Proporção das mulheres de PCTs de 14 a 49 anos com sobrepeso ou
obesidade
Contaminação de alimentos* por agrotóxicos - porcentagem de amostras
irregulares
Taxa de vigilância da qualidade da água para consumo humano
Monitoramento do teor de iodo no sal
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ANEXO 1
POLITICAS E AÇÕES DE SAN 2015/2017
Considerando que o terceiro e ultimo Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável
(Plesans) teve vigência nos anos de 2012/2015 e, perante a ausência de um plano vigente entre os anos de
2015/2017, buscamos nessa parte apresentar as ações
do governo de Minas Gerais nesse período. Assim, essa
parte se insere nesse IV Plesans com o objetivo de prestar contas à sociedade sobre o compromisso dessa gestão com a Política de Segurança Alimentar e Nutricional.
A metodologia utlizada para a escolha das ações aqui
apresentadas, fundamentou-se nas demandas da sociedade e nos preceitos da Política Estadual de Segurança
Alimentar previstas na Lei n° 22.806/2017. Assim, foi
uma análise do relatório de propostas da VI Conferência Estadual de San ocorrida em 2015 produzido pelo
Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais (Consea-MG). A partir
da leitura desse relatório, definimos, sistematizamos e
agrupamos as políticas públicas estaduais, implementadas e executadas no período de 2015/2017.
Organizamos a apresentação dos resultados por dimensões da política pública, quais sejam: institucionalidade; programas, projetos e ações; instrumentos normativos e; instâncias de governança com participação
da sociedade civil.
Esse relatório apresenta-se em duas partes. A primeira é composta por um quadro resumo das ações
do Governo, ligadas à promoção da San no período de
2015 a 2017. A segunda parte dedica-se ao detalhamento dessas ações.
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RESUMO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
SUSTENTÁVEL DO GOVERNO DE MINAS GERAIS DE 2015/2017
DESCRIÇÃO
PROGRAMA/PROJETO/AÇÃO

DIMENSÕES

1.1 - Criação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário – SEDA.
I - INSTITUCIONALIDADE
Contribuição:
fortalecimento do
desenvolvimento agrário e
da segurança alimentar e
nutricional.

1.2 - Criação da Câmara Intersetorial Governamental de Segurança Alimentar e
Nutricional Sustentável de Minas Gerais (CAISANS-MG) vinculada ao Gabinete da
SEPLAG-MG com presidência do Secretário de Estado de Planejamento.
1.3 - Estabelecimento de diretrizes socioeconômicas sustentáveis para o desenvolvimento do Programa de Alimentação Escolar (PNAE) com escopo e princípios da San.
1.4 - Focalização da assistência técnica e extensão rural no desenvolvimento da
Agricultura Familiar e na produção ecológica (orgânica e agroecológica) com status de
ação prioritária na EMATER-MG.
1.5 – Institucionalização da pauta do desenvolvimento agrário, agricultura urbana
e promoção da San na agenda da Agência Metropolitana e nos Planos Diretores
municipais da RMBH.
2.1.a - Projeto do Campo à Mesa
2.2.a – Projeto “Circuito Alimentação”.
2.3.a - Projeto kit feiras.
2.4.a - Ação de Apoio ao escoamento da produção agrícola familiar via doação de
Caminhões Baús Isotérmicos aos municípios.

II - PROGRAMAS,
PROJETOS E AÇÕES

2.5.a - Ação de apoio à criação da primeira Associação de Criadores de Frango Caipira
no município de Montes Claros e região com a assistência da EMATER-MG.

Contribuição:
a. Inclusão socioprodutiva
de agricultores familiares,
povos e comunidades
tradicionais.

2.6.a - Programa Certifica Minas Café: isenção da taxa de auditoria para agricultores familiares.

b. educação alimentar e
fomento ao consumo de
alimentos saudáveis de
maneira sustentável.
c. valorização da agricultura
familiar e da cultura
alimentar de Minas Gerais.
d. melhoria na Gestão dos
Recursos Hídricos.

2.7.a - Programa de Educação sanitária para a agroindústria familiar.
2.8.a - Projeto Noroeste Empreendedor.
2.9.a - Programa Certifica Minas Frutas para agregar valor e fortalecer o
desenvolvimento da agricultura familiar.
2.10.a - Programa Novos Encontros: Estratégias para Enfrentamento da Pobreza no Campo.
2.11.a - Projeto Sementes Presentes.
2.12.a - Programa Leite pela Vida.
2.13.a - Apoio à implementação do Programa Brasil sem Miséria (BSM) no Estado.
2.14.a - Programa de Segurança Alimentar em áreas de Assentamento e Acampamento
da Reforma Agraria (PSA).
2.15.a - Desenvolvimento do Programa Componente Verde da Rede Farmácias de
Minas Gerais - plantas medicinais.
2.16.a - Criação do Portal da Agricultura Familiar.
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DIMENSÕES

DESCRIÇÃO
PROGRAMA/PROJETO/AÇÃO
2.18.b - Projeto Horta escolar com incentivo à educação ambiental e alimentação
saudável nas redes públicas municipais e estaduais de Belo Horizonte.
2.19.b - Programa quintais produtivos - Projeto Escola Agroecológica.
2.20.b - Orientação para a educação alimentar de crianças com até dois anos por meio
da oficina: “Você conhece a alimentação do seu bebê?”.
2.21.b - Incentivo à amamentação, doação e armazenamento adequado do Leite Humano.
2.22.b - Realização da oficina intitulada “Rotulagem – Você sabe o que está comendo?”
2.23.b - Desenvolvimento de Pesquisas nas áreas de rotulagem e aditivos de alimentos.
2.24.c - Convênio slow food / SEDA-MG
2.25.c - Programa Queijo Minas Artesanal

II - PROGRAMAS,
PROJETOS E AÇÕES

2.26.c - Desenvolvimento da Política de Gastronomia Mineira.
2.27.c - Programa + Gastronomia.
2.28.c - Instalação da Casa da Gastronomia Mineira.
2.29.c - Valorização, catalogação e divulgação do circuito gastronômico no âmbito da
política de desenvolvimento do turismo.
2.30.d - Programa de Revitalização das Sub-bacias do Rio São Francisco em Minas Gerais.
2.31.d - Força Tarefa para Gestão dos Recursos Hídricos.
2.32.d – Programa Água para Todos.
2.33.d – Plano de Urgência para Enfrentamento da Seca.
2.34.d - Criação do Sistema On-line de Cadastro de Uso Insignificante de Recursos Hídricos.

III - PARTICIPAÇÃO SOCIAL

3.1 – Foram criados vários espaços de participação para garantir a construção de
políticas públicas por diferentes segmentos sociais.

Contribuição:
Fortalecimento e ampliação
de espaços participativos
para a proposição de políticas 3.2.a – Realização de conferências, a exemplo da agricultura familiar e da Segurança
públicas e, valorização das
Alimentar e Nutricional.
existentes.
IV - INSTRUMENTOS
NORMATIVOS
Contribuição:
Criação de marcos
regulatórios para melhoria das
políticas públicas inovadoras
nas áreas de: Segurança
Alimentar e Nutricional;
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Foram promulgadas 17 normas na forma de Leis e Decretos com o fim de criar marcos
regulatórios para políticas públicas inovadoras nas áreas de: Segurança Alimentar e
Nutricional; Desenvolvimento Rural com inclusão socioeconômica dos agricultores
familiares, povos e comunidades tradicionais em situação de pobreza; Desenvolvimento
da agricultura agroecológica; Assistência Social; Resolução de Conflitos Agrários Rurais
Coletivos; Desenvolvimento da gastronomia mineira; Criação de escolas sustentáveis
com a inserção da temática Educação Alimentar e nutricional no processo de ensino
e aprendizagem; Aquisição de alimentos da Agricultura Familiar para o mercado
Institucional mineiro; Ampliação da oferta e do acesso aos recursos hídricos e;
Desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais.

DETALHAMENTO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
SUSTENTÁVEL DO GOVERNO DE MINAS GERAIS DE 2015/2017
I - INSTITUCIONALIDADE
1.1 - Criação da Secretaria de Desenvolvimento Agrário – SEDA.
A criação da Secretaria de Desenvolvimento Agrário (Seda), aconteceu em 2015 pela Lei n° 21.693, de
26/03/2015, que altera a Lei Delegada nº 179, de 1º de janeiro de 2011, que dispõe sobre a organização
básica e a estrutura da Administração Pública do Poder Executivo do Estado, e a Lei Delegada nº 180, de 20
de janeiro de 2011, que dispõe sobre a estrutura orgânica da Administração Pública do Poder Executivo do
Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.
Sua criação corresponde à demanda dos movimentos sociais ligados à agricultura familiar e à San. O motivo que
levou a criação dessa Secretaria foi a necessidade de tratar com prioridade o desenvolvimento de políticas voltadas
à regularização fundiária e à inclusão socioprodutiva. Essa iniciativa contribui para o reconhecimento da existência
e da função socioeconômica dos agricultores familiares, dos índios, dos quilombolas e de todas as comunidades
tradicionais existentes em Minas Gerais.

1.2 - Criação da Câmara Intersetorial Governamental de Segurança Alimentar e Nutricional de Minas Gerais (Caisans-MG) vinculada ao Gabinete da SEPLAG-MG com presidência do Secretário de
Estado de Planejamento.
A Caisans-MG, criada pelo Decreto 46.792/2015, é presidida pelo Secretário de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) e vinculada ao Gabinete dessa secretaria. O locus institucional de funcionamento da Caisans-MG e a
definição do secretário de planejamento como presidente, indica o status de priorização e importância das políticas
de San do atual Governo. A Caisan é composta por 13 representantes, presidente do Consea-MG e 12 dirigentes
ou gestores pertencentes ao 1° escalão das secretarias estaduais. Esses representantes são dotados de poder de
decisão sobre os tipos e as formas de execução das políticas públicas de San no âmbito da administração publica
estadual, em acordo e parceria com o Consea-MG. Para apoiar os trabalhos da Caisans, também foi instituído um
Grupo de Apoio composto por técnicos das instituições membros do Pleno da Caisans-MG.

1.3 - Estabelecimento de diretrizes socioeconômicas sustentáveis para o desenvolvimento do Programa de Alimentação Escolar (PNAE) com escopo e princípios da San.
Entendendo que o Programa de Alimentação Escolar (Pnae) é estratégico para a promoção da Segurança Alimentar e Nutricional em diversas dimensões – acesso, desenvolvimento econômico local e na formação de hábitos
alimentares saudáveis, o Governo de Minas Gerais priorizou ações estratégicas para seu fortalecimento.
Com essa perspectiva, o Governo Estadual intensificou a aquisição de alimentos para o abastecimento escolar no
período de 2015/2017. Essa ação ocorreu interligada à valorização da cultura alimentar e inclusão socioeconômica
dos agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais. Para tanto, no ano de 2017, o Governo de Minas contratou 53 nutricionistas para atuarem no PNAE das escolas estaduais, as quais se encontram lotadas na Secretaria e
nas Superintendências Regionais de Educação. Somado a isso, com o objetivo de garantir a capacidade de compra
de alimentos saudáveis pelas unidades escolares, em 2015, o Governo de Minas Gerais dobrou os recursos financeiros do PNAE repassados pela União. Até 2015, os recursos estaduais destinados à complementação financeira do
PNAE eram de R$ 0,40 por aluno. Atualmente, o Governo Federal repassa R$ 0,60 por aluno. A política instituída no
atual governo determina que o repasse de contrapartida financeira do Estado, destinada ao PNAE, seja equivalente
ao dobro dos recursos repassados pelo Governo Federal para esse fim. Dentro dessa diretriz, cada escola estadual
recebe R$ 1,20 por estudante inserido nas atividades de educação integral.
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Por fim, dentre as ações estratégicas, destaca-se a melhoria do cardápio escolar de acordo com os princípios da
San e do desenvolvimento socioeconômico local. Essas ações foram parte do projeto Circuito Alimentação. Nesse
processo é feito o exercício do trabalho intersetorial e regional envolvendo diversas intuições, a exemplo, da EMATER, SEDA-MG, SES – MG, Educação, SEDESE e agricultores familiares.

1.4 - Reconfiguração do foco da Assistência Técnica e Extensão Rural da EMATER para o desenvolvimento da Agricultura Familiar e produção ecológica (orgânica e agroecológica).
Os trabalhos para o desenvolvimento da agricultura familiar realizados pela EMATER se encontram em diversas
frentes, setores e diferentes parceiros a exemplo do Brasil Sem Miséria, Circuito Alimentação; Quintais produtivos;
Portal da Agricultura Familiar; Grupo Executivo Permanente de Apoio à Agroecologia – GEP, dentre outros.

1.5 - Institucionalização da pauta do desenvolvimento agrário, agricultura urbana e promoção da
San na agenda da Agência Metropolitana e nos Planos Diretores municipais da RMBH.
Reconhecimento da importância das zonas rurais, da agricultura familiar e urbana no planejamento metropolitano, de forma participativa e por meio de audiências públicas. Este trabalho, no âmbito da administração publica
estadual, é coordenado pela Agência Metropolitana e, envolve outras instituições estaduais, bem como as seguintes
parcerias, dentre outras: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) / Núcleo de Estudo de Agricultura Urbana
(AUÊ) do Instituto de Geociências (IGC); coletivos formados pela sociedade civil e governo - Rede Urbana de Agroecologia (RUA) e; organizações da sociedade civil a exemplo da Associação Mineira de Agroecologia (AMA), Associação civil de Educação, Ecologia e Solidariedade denominada AMANU e, Rede de Tecnologia Alternativa (Rede).
Dentre as ações desenvolvidas por meio dessa iniciativa, destacamos a inclusão do desenvolvimento agrário
metropolitano e da agricultura urbana nos Planos Diretores dos municípios da RMBH, objetivando:
• Ofertar alimentos com qualidade a preços acessíveis;
• Promover a qualidade de vida da população na RMBH por meio do consumo alimentar consciente, ofertados pela agricultura familiar e urbana;
• Ampliar as perspectivas de permanência da população na zona rural da RMBH, por meio do reconhecimento e fortalecimento de arranjos produtivos locais;
• Criar circuitos curtos de produção e consumo para diminuir a necessidade de transporte de alimentos a
longa distância, bem como os preços dos produtos e a emissão de gases de efeito estufa implicantes sobre as
mudanças climáticas;
• Estimular e organizar mercados locais e regionais de consumo, inclusive os institucionais, para absorver os
produtos da agricultura familiar local e regional.

II PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES
2.1.a Programa do Campo à Mesa
O projeto “Do Campo à Mesa” é realizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário (SEDA). Ele
prevê ações de apoio à produção sustentável, agregação de valor e comercialização de produtos da agricultura familiar, incluindo os assentados da reforma agrária. Por meio desse projeto, são entregues às prefeituras “Kits feira”
e “caminhões baús isotérmicos” para serem utilizados pelos agricultores. Por meio desse projeto foram beneficiados
69 municípios e 17 organizações de agricultores familiares.
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2.2.a - Projeto «Circuito Alimentação»
O Circuito Alimentação tem como objetivo ampliar o acesso de agricultores familiares, povos e comunidades
tradicionais ao mercado institucional por meio de oficinas de capacitação envolvendo gestores de diversas instituições do Estado, em especial a EMATER, Seda, SEDESE e das unidades escolares com os agricultores familiares
locais. Por meio desse projeto, os gestores da educação adquirem conhecimentos para formular editais de compra
de alimentos de forma coletiva ou individual, considerando a sazonalidade, a oferta e a cultura alimentar local. Essa
iniciativa contribui para a melhoria da qualidade da alimentação escolar; diminuição dos custos financeiros e geração de receitas para os municípios. Em contrapartida, essa iniciativa promove maior inclusão socioeconômica dos
agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais, contribuindo assim, para o desenvolvimento agrário das
regiões e diminuição de beneficiários dos programas assistenciais, a exemplo do Bolsa Família.
Para ampliar e efetivar a compra institucional de 30% dos produtos da agricultura familiar, o método utilizado
nas oficinas regionais do Circuito Alimentação envolve a difusão de informações sobre o PNAE e a aproximação dos
agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais, aos gestores de escolas e às instituições da administração
pública estadual. As oficinas têm como objetivo possibilitar a demanda organizada por meio do planejamento da
compra coletiva entre escolas próximas e a organização dos produtores para garantir a oferta dos alimentos. Assim,
esse projeto ocorre de forma Intersetorial e foi oficializado por meio do convênio firmado entre os seguintes órgãos
e instituições : Seda, Secretaria de Educação (SEE) e a EMATER-MG.
Para as regiões com menor IDH, o Circuito Alimentação foi reforçado pela política estratégica e intersetorial do
Governo de Minas denominada «Novos Encontros: Enfrentamento da pobreza no Campo» coordenado pela Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social (SEDESE-MG). Nessas regiões, portadoras de baixo IDH,
havia, por um lado, significativa concentração de agricultores familiares cadastrados no Brasil Sem Miséria, Bolsa
Família e, CAD-ÚNICO e, por outro lado, tal concentração apresentava-se como um potencial para abastecer o
mercado institucional local.

2.3.a - Projeto kit feiras.
O projeto kit feiras compreende duas ações, a saber:
a) Ampliação da Feira Agroecológica da Agricultura Familiar na Cidade Administrativa, a qual ocorria regulamente
às sextas feiras. Essa feira, não somente possibilita o escoamento dos produtos dos agricultores familiares da RMBH,
mas também, a oferta de alimentos saudáveis, frescos e com preço justo. Essas características comerciais possibilitam o acesso de alimentos agroecológicos e orgânicos às diferentes classes econômicas ou poderes aquisitivos de
17 mil consumidores. Estes últimos compreendem funcionários e prestadores de serviços da Cidade Administrativa.
b) Apoio ao desenvolvimento dos Circuitos Curtos em 69 municípios, por meio dos Kits feiras. Nesse contexto,
os agricultores familiares de diversas regiões ampliam suas rendas ao venderem seus produtos diretamente, para os
consumidores locais. Esse sistema de abastecimento, em que se opera a venda direta de produtos locais, possibilita
a diminuição dos custos do transporte e a supressão da dependência dos atravessadores pelos agricultores. Além
disso, tal sistema evidencia a função social e o valor dos agricultores familiares no desenvolvimento de uma região.
Por meio desse projeto, foram entregues 280 kits feiras livres. Cada kit é composto por 10 barracas, 20 jalecos, 60
caixas plásticas para acomodar os alimentos e duas balanças digitais.

2.4.a - Ação de Apoio ao escoamento da produção agrícola familiar via doação de Caminhões Baús
Isotérmicos aos municípios
Com o objetivo de viabilizar o escoamento dos produtos da agricultura familiar, o Governo de Minas, por meio da Seda
e EMATER, executou um convênio com o Governo Federal para compra e doação de 26 caminhões baús isotérmicos. Esses
caminhões possuem capacidade para transportar de forma adequada até 5,5 toneladas de verduras, hortaliças e produtos
processados. Assim, o Governo de Minas atendeu a demanda dos agricultores e sociedade civil, expressada nas diversas
Conferencias de San e de Assistência Técnica e Extensão Rural. Nessas conferências, os agricultores familiares e representantes da sociedade civil apontavam como gargalo a falta dos meios de transportes para comercialização de seus produtos.
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2.5.a - Ação de apoio à criação da primeira Associação de Criadores de Frango Caipira no município
de Montes Claros e região com a assistência da EMATER-MG.
No município de Montes Claros, onde a avicultura é significativa, a ação de apoio à criação da primeira Associação
de Criadores de Frango Caipira, no município de Montes Claros e região, visa a fortalecer e estruturar essa cadeia de
produção. Tal associação é formada por agricultores familiares. Essa ação tem como finalidade oferecer a assistência
técnica da EMATER aos agricultores, para que os mesmos adquiram capacidade para gerir os abatedores das aves em
conformidade com os preceitos da legislação sanitária. Ademais, essa ação contribui para o processo de expansão da
avicultura na região ao criar oportunidades de comercialização desses produtos no âmbito do Programa Estadual de
Aquisição de Alimentos da agricultura familiar (PAA) e, do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Do
lado do consumo, o Estado passa a oferecer uma alimentação de qualidade para os beneficiários das políticas públicas
operacionalizadas com fornecimento de alimentos, a exemplo da educação, saúde e, assistência social.

2.6.a - Programa Certifica Minas Café: isenção da taxa de auditoria para agricultores familiares.
A isenção da taxa de auditoria para agricultores familiares no âmbito do Programa Certifica Minas Café é normatizada pela Portaria nº 1.699 de 25 de fevereiro de 2017 publicada pelo Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA).
A auditoria consiste em verificar se o produtor cumpriu as normas exigidas para a certificação. O objetivo é auxiliar
os produtores na implantação de boas práticas de produção nas propriedades cafeeiras do Estado, fomentando a
melhoria da qualidade do produto e sua competitividade nos mercados nacional e internacional.
Atualmente, têm-se em todo o Estado de Minas Gerais, 1.230 propriedades certificadas, das quais cerca de 380
pertencem à agricultura familiar. A expectativa é que, até o final de 2018, mais de 200 novos agricultores familiares
ingressem no programa de certificação.

2.7.a - Projeto Noroeste Empreendedor.
O projeto tem como objetivo principal promover a inclusão produtiva e o desenvolvimento sustentável, por meio
do trabalho em rede, para promover a habilitação sanitária de estabelecimentos agroindustriais rurais de pequeno
porte. A rede é composta pela Associação dos Municípios do Noroeste de Minas (AMNOR), Consórcio de Saúde e
Desenvolvimento dos Vales do Noroeste de Minas (CONVALES), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural
do Estado de Minas Gerais (EMATER) - Regional Unaí, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de
Minas Gerais (FETAEMG), Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) - Regional Unaí, Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas de Minas Gerais (SEBRAE) - Micro Unaí), Núcleo de Vigilância Sanitária da SES/MG e Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - Instituto de Ciências Agrárias - ICA/UFVJM.
O objetivo do projeto é promover agregação de valor, geração de renda e segurança alimentar e nutricional, bem
como despertar nos agricultores locais a necessidade de formalizarem seus negócios para colocarem seus produtos
no mercado e aumentarem sua renda. O Projeto abrange 24 municípios: Arinos; Bonfinópolis de Minas; Brasilândia
de Minas; Buritis; Cabeceira Grande; Chapada Gaúcha; Dom Bosco; Formoso; Guarda Mor; João Pinheiro; Lagamar;
Lagoa Grande; Natalândia; Paracatu; Pintópolis; Presidente Olegário; Riachinho; Santa Fé de Minas; São Gonçalo do
Abaeté; Unaí; Uruana de Minas; Urucuia; Varjão de Minas e Vazante.

2.8.a - Programa Certifica Minas Frutas para agregar valor e fortalecer o desenvolvimento da agricultura familiar.
O programa Certifica Minas Frutas foi criado com o objetivo de incentivar a utilização de boas práticas agrícolas,
além de atender à demanda dos consumidores, que estão cada vez mais exigentes, em busca de alimentos saudáveis.
O Certifica Minas Frutas foi lançado no final do ano passado e é operacionalizado pela Secretaria de Estado de Agricultura Pecuária e Abastecimento (SEAPA), em parceria com a EMATER-MG, EPAMIG e o IMA. A metodologia é a mesma
já utilizada com sucesso no Certifica Minas Café, que conta com mais de 1300 propriedades certificadas no Estado.
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Os produtores que aderirem voluntariamente ao programa receberão assistência da EMATER-MG para preparar
a propriedade de acordo com uma série de boas práticas agrícolas. Em seguida, a propriedade passará por uma auditoria feita pelo IMA. Se for aprovada, o agricultor recebe um selo chancelado pelo Governo de Minas Gerais, que
ele poderá utilizar na hora de comercializar a produção. A fruta proveniente de uma propriedade certificada poderá
ter mais valor no mercado devido à agregação de valor de um produto diferenciado. (Deny Sanábio, coordenador
estadual de Fruticultura da EMATER-MG, entrevista à Agencia Minas, 2017).
Para obter o selo do Certifica Minas Frutas, o produtor interessado deve seguir um checklist com mais de 100 itens,
que vão desde o uso de mudas sadias, até a proteção de nascentes na propriedade e o respeito à legislação trabalhista.
O selo tem validade de um ano. Para ser renovado, a propriedade precisa passar por nova avaliação dos auditores. “Este tipo de certificação para a fruticultura é uma demanda que surgiu do próprio setor, por causa do aumento
das exigências dos consumidores”, afirma o coordenador da EMATER-MG.
Em 2017, o programa deu prioridade às grandes regiões produtoras de frutas no Estado, tais como o Norte, Sul e
Zona da Mata sem, no entanto, impedir às propriedades de outras regiões de participar. As propriedades com maior
demanda são aquelas cultivadoras de: banana, abacaxi, laranja e morango, por representarem grande produção
destas frutas no Estado.
Os técnicos da EMATER, do IMA e produtores, são capacitados. A assistência técnica da EMATER-MG nas propriedades familiares é gratuita. Para fazer a auditoria do IMA, é necessário pagar uma taxa no valor de aproximadamente 10% do que é normalmente cobrado por outras auditorias no mercado.

2.9.a - Programa Novos Encontros: Estratégias para Enfrentamento da Pobreza no Campo.
O Programa Novos Encontros, coordenado pela Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social
(SEDESE), é operacionalizado de forma Intersetorial. Este programa abrange os territórios mineiros com alta concentração de população rural em situação de pobreza e vulnerabilidade socioeconômica, a saber: Norte, Alto Jequitinhonha, Médio e Baixo Jequitinhonha, Mucuri e Vale do Rio Doce.
A Estratégia possui 30 ações desenvolvidas por diferentes órgãos e instituições estaduais, distribuídas em três
eixos de atuação, quais sejam:
1. Acesso a Serviços Públicos, Benefícios e Transferência de Renda: Assistência Social; Educação; Saúde.
2. Inclusão Produtiva: Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER); Segurança Alimentar e Nutricional; Trabalho e Renda.
3. Infraestrutura: Energia; Saneamento; Transporte.

2.10.a - Projeto Sementes Presentes.
O Projeto Sementes Presentes, executado pela EMATER e SEDESE, é uma das ações do Programa Novos Encontros. Ele tem como objetivo distribuir sementes e insumos, juntamente com uma política de assistência técnica, para
promover e potencializar as capacidades de produção dos agricultores familiares inscritos no Cadúnico. Por meio
desse projeto, foram beneficiados 51 mil agricultores familiares.

2.11.a - Programa Leite pela Vida.
O Programa Leite pela Vida, executado pela SEDINOR e IDENE, consiste em: 1) aquisição do leite produzido pelos
agricultores familiares cadastrados no PRONAF e; 2) processamento do leite adquirido pelas instituições da região, que
por sua vez, são responsáveis pelo recolhimento e distribuição do leite aos pontos de entrega, onde se encontram os
consumidores, beneficiários dos programas de assistência social. Em 2017, foram entregues 4.136.589 litros de leite.
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2.12.a - Apoio à implementação do Programa Brasil sem Miséria (BSM) no Estado.
O Programa Brasil sem Miséria (BSM) é executado no Estado pela EMATER e SEDA, e compõe as ações do Programa
Novos Encontros. Trata-se de um programa de transferência de renda às famílias agricultoras em situação de extrema pobreza, e tem como objetivo promover a estruturação produtiva por meio da assistência técnica e extensão rural (ATER).
A EMATER e SEDA atuam no acompanhamento das famílias, capacitando-as para o acesso e execução dos recursos
financeiros disponibilizados pelo BMS. Em Minas Gerais os agricultores familiares recebem a assistência técnica da EMATER para a elaboração e implantação dos projetos produtivos. A SEDA, por sua vez, se incube da elaboração e envio de
relatórios analíticos do BSM, necessários para aprovação do acesso dos agricultores familiares aos recursos financeiros.
Por meio da ação do Estado de Minas Gerais, 5.928 famílias se beneficiaram desse programa, no ano de 2017.

2.13.a - Programa de Segurança Alimentar em áreas de Assentamento e Acampamento da Reforma Agraria (PSA).
O Programa de Segurança Alimentar em áreas de Assentamento e Acampamento da Reforma Agraria (PSA) é
executado pela SEDESE em parceria com a Caritas e, compõe o conjunto das ações do Programa Novos Encontros.
O programa consiste no assessoramento e fomento a pequenos projetos coletivos e comunitários desenvolvidos
em áreas de grupos populacionais específicos (acampados e assentados da reforma agrária) visando à segurança
alimentar, geração de renda e fortalecimento da cooperação e do trabalho coletivo. Em 2017 foram beneficiados
por esse programa 1.734 pessoas.

2.14.a - Programa de Educação sanitária para as agroindústrias familiares.
O Programa de Educação sanitária tem como objetivo possibilitar a regularização das agroindústrias dos agricultores familiares, tirando-os da informalidade e, ainda, fomentar seus empreendimentos por meio de cursos, gratuitos, de orientação técnica. Os cursos compreendem educação sanitária e boas práticas de fabricação. Eles são
oferecidos pelo Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural (SENAR Minas) e o Instituto Ernesto Antônio de Salvo (INAES). As ações do Programa estão alinhadas com a
legislação estadual nº 19.476/2011, que trata da regularização das agroindústrias familiares. Elas têm como objetivo contribuir para a mudança de comportamento dos produtores, melhorar a qualidade dos produtos e garantir
da segurança alimentar dos consumidores. O desenvolvimento desse Programa foi motivado pelo reconhecimento
da importância da regularização da agroindústria familiar para o desenvolvimento regional, em que a mesma não
somente potencializa e amplia a geração de emprego / renda mas também fortalece e desenvolve a economia local.

2.15.a - Desenvolvimento do Programa Componente Verde da Rede Farmácias de Minas Gerais plantas medicinais
Considerando que em Minas Gerais existe a tradição do consumo de plantas medicinais sem uma expressiva
prática de cultivo, o Programa Componente Verde da Rede Farmácias de Minas Gerais se apresenta para o desenvolvimento de sua produção com inclusão socioeconômica dos agricultores familiares. O projeto de pesquisa é executado pela EPAMIG no Campo Experimental Vale do Piranga, localizado em Oratórios, na Zona da Mata. Ele tem
como objetivo o desenvolvimento de pesquisas para o aprimoramento de tecnologias de cultivo, colheita, secagem
e armazenamento de plantas medicinais em Minas Gerais, para garantir a qualidade das mesmas. Cerca de 350 agricultores da região foram capacitados e conheceram, de perto, as tecnologias de cultivo das plantas medicinais, por
meio de palestras e visitas às áreas experimentais de plantio.

2.16.a - Criação do Portal da Agricultura Familiar
Este portal é uma plataforma digital criada pelo Governo de Minas Gerais para possibilitar o cruzamento de informações sobre as ofertas dos produtos da agricultura familiar e as demandas das redes públicas. Seu intuito é promover
e potencializar o acesso dos agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais aos mercados institucionais.
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O portal foi criado por meio da parceria das Secretarias de Estado de Desenvolvimento Agrário (SEDA) e de Educação (SEE) juntamente com a EMATER-MG, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA). Tal parceria, formalizada por um Termo de Cooperação Técnica assinado em 2016, busca potencializar as compras institucionais dos produtos da agricultura familiar, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE) e da Política Estadual de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAAFamiliar).
O Portal mostra mapas com a localização geográfica dos produtos ofertados pelos agricultores familiares e da
demanda das escolas estaduais, materializada nos editais de chamada pública. O portal é acessível a toda a sociedade pelo endereço eletrônico: http://www.portaldaagriculturafamiliar.mg.gov.br.
Em novembro de 2017, encontravam-se cadastrados no Portal de compras da Agricultura Familiar:
3521 instituições de agricultores familiares;
3625 escolas / caixas escolares estaduais;
2321 editais de compra / Chamadas Públicas.
No mês de novembro de 2017, o Portal foi submetido a um processo de manutenção e aprimoramento. Dentre
os avanços projetados para o Portal, destacou-se a expectativa de incluir as chamadas públicas das escolas municipais e de outros setores do Estado abrangidos pelo Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar
(PAA). Por fim, por meio do PL Estadual n° 1314/2017, o Portal está sendo projetado para ser a plataforma digital
oficial da política de compra institucional dos produtos da agricultura familiar no Estado.
No que tange às ações de educação alimentar e fomento ao consumo de alimentos saudáveis e produzidos de
maneira sustentável, destacam-se:

2.17.b - Projeto Horta escolar com incentivo à educação ambiental e alimentação saudável nas redes públicas municipais e estaduais de Belo Horizonte
O Projeto Horta Escolar com incentivo à educação ambiental e alimentação saudável nas redes públicas municipais
e estaduais de Belo Horizonte é desempenhando pela EMATER-MG. Ele consiste em informar às crianças sobre a
origem, produção e, valor nutricional dos alimentos, bem como sua relação com a preservação do meio ambiente. As
oficinas envolvem técnicas de preparo do solo, semeio, manutenção e combate às pragas sem o uso de agrotóxicos.
As escolas e outras entidades interessadas em desenvolver esse projeto em suas unidades podem fazer a solicitação pelo e-mail: belo.horizonte@emater.mg.gov.br. Devem ser informados endereço, telefone de contato e
o nome do responsável pelo local. As oficinas são ministradas sem custo, cabendo às instituições beneficiadas, o
fornecimento do material como terra, húmus de minhoca e mudas.

2.18.b - Programa quintais produtivos - Projeto Escola Agroecológica
O Programa Quintais Produtivos - Projeto Escola Agroecológica é destinado às escolas do campo. É uma iniciativa da Secretaria de Estado de Educação (SEE), por meio de duas Coordenações - Políticas de Educação do Campo
e Educação Integral e Integrada. Além da SEE, o programa é executado em parceria com a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Agrário (SEDA), Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social (SEDESE) e EMATER-MG. Os
Quintais Produtivos têm como objetivo criar e potencializar espaços de produção agrícolas nas escolas.
Destaca-se que a maior parte das escolas selecionadas possuía hortas, que já faziam parte de suas atividades
didáticas. A inovação trazida pelo programa é a inclusão do modelo agroecológico de cultivo, acompanhamento e
qualificação das pessoas envolvidas, via assistência técnica da EMATER-MG.
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As escolas selecionadas para o programa estão localizadas nos municípios que compõem o Programa Novos Encontros e abrangem: onze escolas no Território Alto Jequitinhonha, oito no Território Médio e Baixo Jequitinhonha,
oito no Território Mucuri, 65 no Território Norte e oito no Território Vale do Rio Doce.
No primeiro ano de execução do projeto, 100 escolas de zonas rurais foram selecionadas. Destas, oito eram
quilombolas e duas eram indígenas.

2.19.b - Orientação para a educação alimentar de crianças com até dois anos por meio da oficina:
“Você conhece a alimentação do seu bebê?”
Realização da oficina “Você conhece a alimentação do seu bebê?” envolve dicas de alimentação saudável para
crianças de até dois anos e é realizada pela Diretoria de Promoção à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). A oficina tem como objetivo esclarecer as dúvidas, dificuldades e ansiedades de mães, pais, responsáveis e
cuidadores sobre a alimentação de bebês e crianças com até dois anos de idade. Com essa perspectiva, as oficinas
contribuem para a adoção de hábitos de consumos na infância, embasados numa alimentação balanceada e saudável. Assim, a criança tem acesso a vitaminas e nutrientes responsáveis pelo seu crescimento e saúde.

2.20.b - Incentivo à amamentação, doação e armazenamento adequado do Leite Humano
A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), na qualidade de gestora do Sistema Único de Saúde
(SUS) no âmbito estadual, potencializou a política de incentivo à amamentação, doação e armazenamento adequado do Leite Humano em Minas Gerais. Dentre as ações relacionadas à promoção do aleitamento materno, a
SES-MG, em parceria com a Maternidade Odete Valadares, atua: 1) no processo de habilitação dos Bancos de Leite
Humanos (BLH), 2) na aquisição dos equipamentos destinados aos Postos de coletas de Leite Humano (PCLH) e
BLH, 3) na capacitação e orientação dos profissionais de saúde, e 4) na realização de visitas técnicas periódicas a
estes estabelecimentos.
A ação da SES-MG, possibilitou a destinação de 8 mil litros de leite a 5 mil bebês prematuros ou doentes, em 2016.
Em 2017, em Minas Gerais, existiam 13 (BLH) e 28 (PCLH) compondo o conjunto dos equipamentos de saúde do SUS.

2.21.b - Realização da oficina intitulada “Rotulagem – Você sabe o que está comendo?”
A oficina intitulada “Rotulagem – Você sabe o que está comendo?” é promovida pelas Diretoria de Vigilância em
Alimentos e Diretoria de Promoção da Saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG). Essa
atividade foi desenvolvida com o intuito de estimular nos consumidores o hábito de observar e fazer uma leitura
atenta das informações veiculadas nos rótulos dos alimentos de forma a criar um consumo consciente. Nesta oficina, os consumidores são informados sobre a composição dos gêneros alimentícios e sua relação com a saúde.

2.22.b - Desenvolvimento de Pesquisas nas áreas de rotulagem e aditivos de alimentos
As pesquisas nas áreas de rotulagem e aditivos de alimentos foram desenvolvidas por pesquisadores da Fundação Ezequiel Dias (Funed) e retratam dois temas: “Informação nutricional: uma alternativa de melhor compreensão
para os consumidores” e “Validação de método rápido e simples para a determinação de dióxido de enxofre em
água de coco”. O mérito dessas pesquisas corresponde às suas contribuições para um melhor entendimento dos
consumidores sobre os dados rotulados. Desta forma, o produto dessas pesquisas se constitui em uma importante
ferramenta de controle social sobre a qualidade dos produtos ofertados no mercado.
No que tange às ações de valorização da agricultura familiar e da cultura alimentar de Minas Gerais, ressalta-se :
O protagonismo do Governo em pareceria com a Sociedade Civil no desenvolvimento de estratégias voltadas à
inclusão dos produtos da agricultura familiar e de sua tradicionalidade na preparação dos pratos, nos setores turísticos e gastronômicos de Minas Gerais, conforme listado a seguir.
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2.23.c - Convênio slow food / SEDA-MG
O convênio de cooperação técnica, celebrado entre o Governo de Minas por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário (SEDA-MG) e a Associação Slow Food do Brasil foi firmado em 13 de outubro de 2015. Esse convênio
tem como objeto promover, apoiar, preservar e valorizar os alimentos da agrobiodiversidade brasileira nos territórios onde
se concentram agricultores familiares, assentados da reforma agrária, povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais.
No âmbito do convênio foi criado um Plano de Ação intitulado: “Parceria entre Governo de Minas e Slow Food
para alimentos bons, limpos e justos”, com prazo de execução até dezembro de 2018.
Dentre as ações pretendidas, destacam-se:
• O mapeamento, em Minas Gerais, das potenciais comunidades de alimento, caracterizadas pela sua composição social cuja população encontra-se envolvida em atividades socioeconômicas do setor agroalimentar.
Tais atividades envolvem a produção sustentável de alimentos com qualidade cuja práxis, do ponto de vista
histórico, social, econômico e cultural, se apresenta fortemente ligada a um território.
• A catalogação de produtos alimentícios formados por espécies domésticas (variedades vegetais, ecótipos
raças e populações autóctones), espécies selvagens associadas a uma tradicionalidade e produtos transformados e associados a um território ou conhecimento tradicional com risco de extinção.
• A promoção do consumo consciente, em termos socioambientais e de proteção da saúde, por meio de ações
voltadas à sensibilização da sociedade.
Um dos resultados desse Convênio é a publicação on-line do catálogo dos produtos da agrobiodiversidade mineira, organizado por territórios, práticas e, comunidades.

2.24.c - Programa Queijo Minas Artesanal
O Governo de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA), EMATER-MG e Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), desenvolveu o programa Queijo Minas Artesanal. O
programa tem como objetivo reconhecer, fortalecer e desenvolver a produção do Queijo Artesanal Mineiro, em sete territórios ou regiões: Araxá, Serra do Salitre, Serro, Campo das Vertentes, São Roque de Minas, Cerrado e Triângulo Mineiro.
Para facilitar o cadastramento das queijarias com garantia da Segurança Alimentar e Nutricional, as ações do
Programa Queijo Minas Artesanal contemplam a organização e qualificação de produtores e técnicos para a inclusão dos queijos no mercado. Assim, a qualificação envolve: melhoria da qualidade dos queijos, padronização dos
produtos e melhoria das embalagens. Para ampliar o escoamento dos queijos produzidos foram criadas estratégias
de comercialização com ações de divulgação e de reconhecimento dessa cultura alimentar. Dentre as estratégias foi
criado o Programa + Gastronomia.

2.25.c - Desenvolvimento da Política de Gastronomia Mineira
Em 2015, o Governo, com o intuito de desenvolver a gastronomia no Estado de Minas Gerais com viés socioeconômico e cultural e envolvendo os agricultores familiares, promulgou a Lei nº 21.936/15 que institui a Política
Estadual de Desenvolvimento da Gastronomia (PDG). Esta lei traz diretrizes para a elaboração do Plano Estadual
de Desenvolvimento da Gastronomia (PEDG). Enquanto frutos dessa política tem-se: o Programa + Gastronomia, a
instalação da Casa da Gastronomia Mineira e o projeto de valorização, catalogação e divulgação do circuito gastronômico no âmbito da política de desenvolvimento do turismo.

2.26.c - Programa + Gastronomia
O Programa + Gastronomia, lançado em maio de 2017, foi concebido como uma estratégia de desenvolvimento
econômico e sociocultural. Reúne diferentes iniciativas dos setores da Administração Pública Estadual para incentivar,
fomentar e valorizar o setor gastronômico em Minas Gerais com inclusão socioeconômica dos agricultores familiares.
Por meio desse programa busca-se fortalecer a gastronomia mineira para que ela se consolide em um ativo reconhecido nacional e internacionalmente. A realização de suas atividades, programas e ações tem como princípio a prática da
intersetorialieade com a utilização de métodos e meios colaborativos e participativos entre diversos atores e setores.
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2.27.c - Instalação da Casa da Gastronomia Mineira
A Casa da Gastronomia Mineira, também conhecida como Espaço Mineiraria, foi instalada no bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte, enquanto um local de referência e de exemplo para a promoção do setor gastronômico. A
elaboração, execução e monitoramento do Programa + Gastronomia são realizadas por Grupo Gestor e um Conselho Curador, compostos por diferentes órgãos e instituições públicos, bem como por representantes das entidades
pertencentes ao setor gastronômico. Nesse local, são apresentadas diferentes formas de produzir os alimentos
oriundos da tradicionalidade e vocação agrícola mineira. Com essa perspectiva, fomenta-se a valorização, reconhecimento e utilização das Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs) e produtos dos agricultores familiares.

2.28.c - Valorização, catalogação e divulgação do circuito gastronômico no âmbito da política de
desenvolvimento do turismo
A ação de valorização, catalogação e divulgação do circuito gastronômico no âmbito da política de desenvolvimento do turismo resulta do reconhecimento do potencial turístico gastronômico pelo Governo de Minas Gerais.
Tal reconhecimento motivou a realização de diversas iniciativas de incentivo ao desenvolvimento do setor gastronômico como a publicação de editais de apoio financeiro à projetos gastronômicos sob a gestão da CODEMIG e
SETUR, a certificação de circuitos turísticos, o desenvolvimento dos projetos Mapa da Gastronomia Mineira, “+Gastronomia” e Mineiraria – Casa da Gastronomia Mineira e a catalogação e apoio de diversos eventos gastronômicos.
Com a criação da Política de Gastronomia Mineira, foram identificados e evidenciados 154 eventos gastronômicos realizados anualmente no Estado. O Governo, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (SETUR), também
reconheceu e estruturou 19 roteiros gastronômicos em regiões turísticas de Minas Gerais. Nesse contexto, podemos
citar como exemplo a promoção da gastronomia nos municípios que compõem o Circuito Trilha dos Inconfidentes.
Para dar continuidade e institucionalizar essa ação, a fim de transformá-la numa política pública, projeta-se para
o ano de 2018 a criação do Plano Estadual de Desenvolvimento da Gastronomia (PEDG).
No que tange as ações envolvendo a proteção e acesso dos recursos hídricos, ressalta-se:

2.29.d - Programa de Revitalização das Sub-bacias do Rio São Francisco em Minas Gerais
O Programa de Revitalização das Sub-bacias do Rio São Francisco abrangeu 70 municípios mineiros e envolveu a
construção de 22.362 bacias de captação de água da chuva para amenizar os efeitos da seca, 1.268 km de terraços
em curva de nível, proteção de 479 nascentes, preservação de 217 km² de áreas de matas e a adequação ambiental
de 137 quilômetros de estradas vicinais.

2.30.d - Força Tarefa para Gestão dos Recursos Hídricos
A Força Tarefa para Gestão dos Recursos Hídricos, criada pelo Decreto nº 46.711, de 27 de janeiro de 2015, foi instituída
com a finalidade de planejar e articular as ações setoriais a cargo do Estado voltadas ao gerenciamento dos recursos hídricos,
bem como promover o levantamento e a consolidação das informações, programas e projetos relacionados ao tema, de
forma a compatibilizar a demanda e a oferta do abastecimento de água potável. A Força Tarefa de Recursos Hídricos ocorre
de forma intersetorial por meio da instalação do Grupo de Gestão Hídrica, coordenado pelo secretário de Planejamento e
Gestão. O grupo é composto por representantes dos setores portadores de projetos relacionados com a questão hídrica.
Nos encontros são definidos os encaminhamentos às demandas dos 17 Territórios de Desenvolvimento apresentadas nos
Fóruns Regionais de Governo. A princípio, a Força Tarefa foi criada para lidar com os efeitos da seca prolongada e a redução
dos reservatórios na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Dentre os resultados do trabalho da Força Tarefa,
destaca-se a garantia do abastecimento na RMBH pelos próximos 20 anos com a entrega da obra de captação do Rio Paraopeba, somado aos esforços de economia de água e aumento de mais de 30% na quantidade de chuvas.
Durante o desenvolvimento dos trabalhos da Força Tarefa, as ações de enfrentamento da seca no Estado e
outros projetos afetos à questão hídrica foram incorporados, sendo estes: Plano Estadual de Saneamento Básico,
Plano de Recursos Hídricos do Semiárido Mineiro, monitoramento constante de Três Marias coordenado pela Agência Nacional de Águas, desenvolvimento do programa Cultivando Água Boa em parceria com os comitês de bacia,
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Programa Água para Todos, reestruturação das políticas de saneamento e Plano de Urgência para Enfrentamento da
Seca para atender às necessidades dos municípios do semiárido mineiro.

2.31.d – Programa Água para Todos
O programa Água para Todos tem como objetivo universalizar o acesso à água para o consumo humano e para a produção agrícola e alimentar em áreas rurais. Ele atua no combate à escassez hídrica da porção Norte e Nordeste de Minas
Gerais por meio da criação de sistemas simplificados de abastecimento de água e armazenamento da agua da chuva. Este
último ocorre com a instalação de barreiros, cisternas de polietileno, cisternas de placas e pequenas barragens.
O programa abrange 184 municípios dos vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas com a perspectiva de beneficiar 521,6 mil pessoas. Dos 133 barreiros previstos, 122 obras já foram construídas. Das 1.736 pequenas barragens previstas, 953 foram construídas. Das 10.163 cisternas de placas previstas, 9.374 foram finalizadas.
Das 33.183 cisternas de polietileno previstas, 25.400 foram entregues e instaladas. Dos 516 sistemas simplificados
de abastecimento de água previstos, 11 foram concluídos e 416 estavam (quando?) com as obras em execução.
Em 2015, o Governo de Minas Gerais incluiu o programa Água Para Todos entre as ações estruturantes da Força
Tarefa para Gestão dos Recursos Hídricos.

2.32.d – Plano de Urgência para Enfrentamento da Seca
O Plano de Urgência para Enfrentamento da Seca foi lançado em dezembro de 2015 com o objetivo de desenvolver ações preventivas e emergenciais de abastecimento de água para o consumo das famílias rurais residentes no
semiárido mineiro, bem como promover o abastecimento de água para a geração de renda de agricultores familiares.
Este plano é coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas
Gerais (SEDINOR) e a sua autarquia, o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais (IDENE).
As ações são executadas por meio da parceria com entidades e gestores dos municípios e visam a garantir o abastecimento de água em municípios que decretaram situação de emergência devido à seca e à estiagem.
A iniciativa recebeu investimento estadual da ordem de R$ 15 milhões para perfuração e instalação de 482
poços artesianos, além da doação de caixas d’água, bombas e tubos para equipagem de poços que já haviam sido
perfurados e nunca utilizados.
O plano envolve a participação das prefeituras. Para ter acesso à instalação dos poços, cada prefeito entregou
aos escritórios regionais do IDENE toda a documentação exigida, além dos projetos de abastecimento de água
constando entre outras informações as famílias e comunidades atendidas e o resultado esperado da ação local.
Dentre suas ações, encontra-se a perfuração e equipagem de 482 poços artesianos em 130 municípios do semiárido mineiro com decreto de situação de emergência homologado pela Defesa Civil. Além dessa ação, o plano
prevê a distribuição de materiais para equipar os sistemas simplificados de abastecimento de água nos locais com
poços perfurados.
Ao todo, o Plano de Urgência para Enfrentamento da Seca está investindo R$ 33 milhões em diversas ações que
irão atender cerca de 70 mil famílias de 2.830 comunidades rurais.
As obras são executadas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas
Gerais (SEDINOR) e a sua autarquia, o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais (IDENE).
A (re) ativação de poços artesianos em comunidades do Semiárido mineiro ocorre por meio da energização dos
mesmos. Esta ação é executada pela CEMIG/SEDINOR/IDENE e se apresenta com o objetivo de garantir o acesso
à agua às comunidades do semiárido mineiro, abrangendo as regiões Norte, Noroeste, Jequitinhonha e Leste de
Minas Gerais. Em 2017, foram energizados 33 poços artesianos.
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2.33.d - Criação do Sistema On-line de Cadastro de Uso Insignificante de Recursos Hídricos
Criação do Sistema On-line de Cadastro de Uso Insignificante de
Recursos Hídricos pelo Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SISEMA -MG).
Este sistema inova ao substituir:
O fluxo convencional que incluía duas etapas de formalização nas
Superintendências Regionais de Meio Ambiente (Supram), pagamento
de taxa, inserção de informações no Sistema Integrado de Informação
Ambiental (SIAM) por um servidor público e envio da Certidão pelos
Correios.
Inova pelo processo de formalização:
Autodeclaratória com inserção de informações pelo usuário e sem
cobrança das taxas.
Benefícios ao Usuário: o cidadão não precisará se deslocar às Suprams para realizar o Cadastro. Obtenção da Certidão on-line e sem custo.
Maior celeridade nas respostas pelo Estado às solicitações de regularização do uso insignificante. As Certidões emitidas via web podem ser
verificadas por outras instituições, como bancos e entidades que financiam os pequenos produtores/empreendedores.
Benefícios ao Estado: a desburocratização do processo atrairá maior
número de usuários para a regularização de seus usos da água. Melhoria
na gestão de recursos hídricos pela maior abrangência da aplicação da política pública de recursos hídricos. Melhoria no atendimento das Suprams
para as demais demandas de regularização, em razão da redução de mais
de 50% do fluxo no balcão e dos serviços relacionados à emissão e envio
da Certidão. Resultados: 5.262 certidões deferidas e 166% de aumento
dos cadastros.
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III – PARTICIPAÇÃO SOCIAL
Construção de novos espaços participativos para a proposição de políticas públicas e, valorização dos existentes

3.1 - Instâncias de Gestão colegiadas e participativas
QUADRO 2 – LISTA DE INSTÂNCIAS DE GESTÃO COLEGIADAS E PARTICIPATIVAS CRIADAS ENTRE 2015 E 2017.
Instâncias

Fórum interconselhos

Aparato normativo

Objetivo

Artigo 11 da Lei Nº 22.257, de 27
de julho de 2016 que estabelece a
Promover a articulação entre os conestrutura orgânica da administração
selhos de direitos e fortalecer esses
Pública do Poder Executivo do Estado espaços de participação social.
e dá outras Providências.

Colegiado Gestor do Programa de
Decreto Nº 46.712, de 29 de janeiAquisição de Alimentos da Agricultura ro de 2015. Regulamenta a Lei nº
Familiar (PAA Familiar)
20.608, de 7 de janeiro de 2013.
Grupo Executivo Permanente da
Estratégia Intersetorial de Redução
do Uso de Agrotóxicos e Apoio à
Agroecologia e à Produção Orgânica
no Estado – GEP

Decreto 47.223, de 26 de julho de 2017.

Elaborar, coordenar e implementar a
Estratégia Intersetorial de Redução do
Uso de Agrotóxicos e Apoio à Agroecologia e à Produção Orgânica no Estado.
I - Acompanhar e monitorar as ações
de enfrentamento da pobreza no
campo executadas pelos órgãos e
entidades previstos no art . 3°;
II - Definir, a partir de diagnósticos,
estratégias de atuação intersetorial que
incluam os municípios e a sociedade no
enfrentamento da pobreza no campo;

Grupo coordenador
« Novos Encontros »

Decreto 339, de 29 de junho de 2016 . III - elaborar minuta de projeto de lei
com o plano estadual de enfrentamento da pobreza no campo, visando à
integração dos programas, projetos e
ações do Estado relacionados ao tema;
IV - contribuir na revisão do Plano
Plurianual de Ação Governamental –
PPAG, no que se refere às inciativas
relacionadas ao enfretamento da
pobreza no campo
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Comissão Estadual para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e
Comunidades Tradicionais de Minas
Gerais – CEPCT-MG

Decreto 46671, de 16/12/2014

Estado empossa em 21 de março de
2016 a Comissão para o Desenvolvimento dos Povos e Comunidades
Tradicionais

Grupo de Trabalho – GT - Apoio às
Escolas Família Agrícola – EFAs

Resolução SEE/SEPLAG /SEDQ

Melhorar a politica publica junta às
Escolas Famílias Agrícolas.

Dentre os espaços de participativos de grande importância para a construção da Politica Publica de San, destacamos:
Fóruns Regionais
1 - Inscrição da temática de Segurança Alimentar e Nutricional nos Fóruns Regionais. Este é um espaço estratégico instituído pelo Governo do Estado de Minas Gerais para garantir a participação da população na construção e
no planejamento das políticas públicas. Os debates ocorrem distribuídos em 17 Territórios.
Produtos: inclusão de propostas para redução das desigualdades regionais dentro do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) e do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG).
Colegiado Gestor do PAA Familiar
A criação e a instalação do Colegiado Gestor do PAA Familiar ocorreram no ano de 2015 atrelado à regulamentação da Lei 20.608 de 7 de janeiro de 2013 por meio do Decreto nº 46.712 de 29 de janeiro de 2015. Esse Colegiado é composto por representantes governamentais (SEDA, SEPLAG e, EMATER) e da Sociedade Civil organizada
(FETAEMG, AMA e UNICAFES).
RESULTADOS
Execução do programa:
A execução da PAAFamiliar 2017, atualizado até o dia 24/11/2017, apresenta-se com R$ 582.482,81 destinados à compra de gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar, correspondendo à 25,92% dos recursos
utilizados na compra de alimentos pelas instituições públicas estaduais, exceto as escolas.
No caso da rede de escolas públicas estaduais, a compra institucional de alimentos, compreendida pela Política de Alimentação escolar (Pnae), atingiu 28% de aquisição de produtos oriundos da agricultura familiar no ano
de 2016. Considerando a evolução dos percentuais de compras dos produtos da agricultura familiar pelo PNAE
(2010/2,05%. 2011/8,97%, 2012/15,85%, 2013/21,55%, 2014/19,05%, 2015/20,45%), pode-se afirmar que o
Governo de Minas não só manteve essa política, mas também a potencializou.
Grupo Executivo Permanente da Estratégia Intersetorial de Redução do Uso de Agrotóxicos e Apoio à Agroecologia e à Produção Orgânica (GEP)
A criação e instalação do Grupo Executivo Permanente da Estratégia Intersetorial de Redução do Uso de Agrotóxicos e Apoio à Agroecologia e à Produção Orgânica (GEP) ocorreu no ano de 2017 por meio do Decreto 47.223, de
26 de julho de 2017. A criação do Grupo foi motivada para atender as demandas da sociedade organizada em torno
da Segurança Alimentar e do Desenvolvimento de agriculturas sustentáveis ambientalmente e seguras em termos da
saúde humana. Esse grupo corresponde aos dilemas atuais da San, cuja 5ª Conferência nacional trouxe como tema
“Comida de verdade, no campo e na cidade”, somada com o Lema da Conferência de Ater.
Produto para 2018: Plano Estadual de Controle e Redução dos Agrotóxicos e Apoio à Agroecologia e à produção
Orgânica (GEP).

3.2 Conferências Estaduais Diretamente Ligadas às Políticas de San
1 - Realização da 6ª Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional (San), sob a coordenação do Conselho Estadual de Segurança Alimentar, no ano de 2015, em que participaram 500 pessoas. A conferência estadual
que teve como tema “Comida de verdade no campo e na cidade” foi precedida de 25 conferências regionais / locais
com a participação de 1813 pessoas.
2 - Realização da 2ª Conferência Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (CEATER-MG),
sob a coordenação do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável de Minas Gerais (CEDRAF-MG),
no ano de 2016, em que participaram 198 pessoas. A conferência estadual que teve como tema “Ater, agroecologia
e alimentos saudáveis” foi precedida de 23 conferências territoriais e regionais com a participação de 2400 pessoas.
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IV – INSTRUMENTOS NORMATIVOS
Ano 2017
1 - Lei nº 22.806, de 29/12/2017, que dispõe sobre a Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável – Pesans – e organiza o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – Sisan.
2 - PL 4736 2017 - projeto de lei - institui o plano estadual de enfrentamento da pobreza no campo de minas gerais.
3 - Decreto 47223, de 26/07/2017 - cria o grupo executivo permanente da estratégia intersetorial de redução do uso de agrotóxicos e apoio à agroecologia e à produção orgânica no Estado
4 - Lei 22607, de 20/07/2017 - autoriza o poder executivo a instituir o serviço social autônomo Servas e, dá
outras providências.
5 - Decreto 47206, de 20/06/2017 - regulamenta o atendimento emergencial às famílias acompanhadas pela
ação de mediação de conflitos agrários rurais coletivos.
6 - Decreto 47192, de 25/05/2017 - dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento da gastronomia
mineira e dá outras providências.
Ano 2016
1 - Decreto 46975, de 01/04/2016 - altera o decreto nº 44.355, de 19 de julho de 2006, que dispõe sobre
a política estadual de segurança alimentar e nutricional sustentável, de que trata a lei nº 15.982, de 19 de
janeiro de 2006.
2 - Decreto 46936, de 21/01/2016 – institui o projeto escolas sustentáveis. Nele está previsto a inserção da
temática Educação Alimentar e Nutricional no processo de ensino e aprendizagem.
Ano 2015
1 - Decreto 46792, de 02/07/2015 - cria a Câmara Governamental Intersetorial de Segurança Alimentar e
Nutricional Sustentável de Minas Gerais (Caisan-MG), e dá outras providências.
2 - Decreto nº 8.473, de 22 de junho de 2015 - estabelece, no âmbito da administração pública federal, o
percentual mínimo destinado à aquisição de gêneros alimentícios de agricultores familiares e suas organizações, empreendedores familiares rurais e demais beneficiários da lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, e dá
outras providências.
3 - Decreto estadual 46.730, de 25/03/2015 - constitui grupo de trabalho para elaborar estudos e propor a
revisão, a sistematização e a reestruturação dos programas da administração pública estadual com a finalidade
de incorporar, no âmbito do estado, as boas práticas e as experiências do programa cultivando água boa, implementado pela Itaipu.
4 - Decreto estadual 46.717, de 02/02/2015 - altera o decreto nº 46.711, de 27 de janeiro de 2015, que
institui força-tarefa com a finalidade de planejar e articular as ações setoriais a cargo do estado voltadas ao
gerenciamento dos recursos hídricos, bem como promover o levantamento e a consolidação das informações,
programas e projetos relacionados ao tema, de forma a compatibilizar a demanda e a oferta do abastecimento
de água potável.
5 - Decreto 46712, de 29/01/2015 - regulamenta a lei nº 20.608, de 7 de janeiro de 2013, que institui a
política estadual de aquisição de alimentos da agricultura familiar – PAA Familiar.
6 - Decreto 47.289, de 20/11/2017 Regulamenta a Lei nº 21.147, de 14 de janeiro de 2014, que institui a
política estadual para o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais.
7 - Lei Estadual nº 21.936/15, institui a Política Estadual de Desenvolvimento da Gastronomia – PDG e estabelece diretrizes para a elaboração do Plano Estadual de Desenvolvimento da Gastronomia – PEDG.
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ANEXO 2
ELABORAÇÃO RENATA SEIDL E PEDRO LOPES
MATRIZ DE INDICADORES DOS PLANOS NACIONAIS E ESTADUAIS DE SAN
VARIÁVEIS /
DIMENSÕES

PLANOS ESTADUAIS DE MG NÚMERO/ANO
1º (2001/2002)

2º (2008/2011)

3º (2012/2015)

PLANO NACIONAL NÚMERO/ANO
1º (2012/2015)

2º (2016/2019)

1 - (IN)SEGURANÇA ALIMENTAR

Não teve indicadores da politica,
somente dos programas setoriais

1a ) Reduzir o
percentual de insegurança alimentar
(EBIA/PNAD 2004)

1b) Condição de
segurança e insegurança alimentar nos
domicílios.

1d) Evolução do %
de domicílios com
1c) Condição de
insegurança alimentar
Segurança e Insegu- no total de domicílios,
rança Alimentar nos por tipo de insegurandomicílios.
ça alimentar (urbano/
rural, grandes regiões,
gênero, raça/cor).
1e) Participação
percentual da despesa monetária e
não monetária com
alimentação (quintis
de rendimento, urbano/rural, grandes
regiões, gênero,
raça/cor.
1f) Custo da Cesta
Básica de Alimentos no Brasil e nas
capitais.
1g) Peso do Grupo
Alimentação e Bebidas (dentro e fora
do domicílio) no
Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
percentual acumulado no ano.
1h) Peso do Grupo
Alimentação e
Bebidas (dentro e
fora do domicílio)
no Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC)
percentual acumulado no ano.
1i) Nº de denúncias de negligência
em alimentação
recebidas pela Ouvidoria Nacional de
Direitos Humanos a
cada ano.
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MATRIZ DE INDICADORES DOS PLANOS NACIONAIS E ESTADUAIS DE SAN
VARIÁVEIS /
DIMENSÕES

PLANOS ESTADUAIS DE MG NÚMERO/ANO
1º (2001/2002)

2º (2008/2011)

3º (2012/2015)

PLANO NACIONAL NÚMERO/ANO
1º (2012/2015)

2º (2016/2019)

2 - DISPONIBILIDADE DE ALIMENTOS
2a) Valor adicionado
do setor agropecuário / número de
horas trabalhadas
na atividade agropecuária.
2a) Percentual
da produção da
agricultura familiar
na produção total
de alimentos (por
produtos).

2b) Pessoal ocupado
em estabelecimentos agropecuários.
2b) Percentual
da produção da
agricultura familiar
na produção total
de alimentos (por
produtos).

2c) Quantidade de
estabelecimentos
da agricultura familiar e produção de
alimentos.

2e) Percentual na
2d) Percentual da
área ocupada pela
área ocupada pela
agricultura familiar
AF em relação à área
em relação à área
total de produção.
total de produção.

2f) Área ocupada
pela agricultura
familiar em relação
à área total de
produção.

2g) Percentual da
área ocupada por
grupo dos principais
produtos dirigidos
para alimentação no
mercado interno em
relação à área total.

2h) Percentual da
área ocupada por
grupo dos principais
produtos dirigidos
para alimentação no
mercado interno em
relação à área total.

2i) Área com utilização de sistemas
sustentáveis de
produção (agricultura orgânica +
plantio direto).

2j) Percentual da
área sob utilização
de sistemas sustentáveis de produção
(Agricultura Orgânica + Plantio Direto).

2k) Número de
produtores orgânicos certificados no
Brasil.
2l) Comercialização
anual de agrotóxicos e afins, por área
plantada.

2m) Agricultores
rurais beneficiados
emassistência técnica e extensão rural.
2n) Percentual
de aquisição de
alimentos para
alimentação escolar
oriundos da agricultura familiar.
2o) Percentual
de habilitação de
agricultores qualificados pelo PECNE
para produzir e
fornecer alimentos
às escolas.
2p) Participação
Relativa de MG no
PIB do Agronegócio
Brasileiro (%).
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MATRIZ DE INDICADORES DOS PLANOS NACIONAIS E ESTADUAIS DE SAN
VARIÁVEIS /
DIMENSÕES

PLANOS ESTADUAIS DE MG NÚMERO/ANO
1º (2001/2002)

2º (2008/2011)

3º (2012/2015)

PLANO NACIONAL NÚMERO/ANO
1º (2012/2015)

2º (2016/2019)

2q) Percentual de
disponibilidade
interna de armazenagem em relação à
produção.
2r) Disponibilidade
de calorias per capita provenientes de
produtos agropecuários brasileiros.
2s) Disponibilidade
interna de arroz para
consumo humano.
2t) Disponibilidade
interna de feijão
para consumo
humano.
2u) Disponibilidade
interna de carne
bovina para consumo humano.
2v) Disponibilidade
interna de ovos
para consumo humano (mil dúzias).
2x) Disponibilidade
interna de frango
para consumo
humano.
2z) Disponibilidade
interna de farinha
de trigo (massas)
para consumo
humano.
2y) Disponibilidade
interna de milho
para consumo
humano.
2w) Disponibilidade
interna de mandioca para consumo
humano.
2aa) Evolução do
consumo interno de
pescado per capita.
2ab) Evolução do
consumo de pescado por alunos da
rede pública.
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MATRIZ DE INDICADORES DOS PLANOS NACIONAIS E ESTADUAIS DE SAN
VARIÁVEIS /
DIMENSÕES

PLANOS ESTADUAIS DE MG NÚMERO/ANO
1º (2001/2002)

2º (2008/2011)

3º (2012/2015)

PLANO NACIONAL NÚMERO/ANO
1º (2012/2015)

2º (2016/2019)

3 - ACESSO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAÚDAVEL
3a) Participação
relativa de macronutrientes no total
de calorias determinado pela aquisição
alimentar domiciliar.

3b) Participação
relativa de macronutrientes no total
de calorias determinado pela aquisição
alimentar domiciliar.

3c) % de macronutrientes no total de
calorias na alimentação domiciliar.

3b) Percentual da
despesa de consumo
alimentar monetária
e não monetária por
quintil de renda, no
domicílio e fora do
domicílio.

3c) Percentual da
despesa de consumo
alimentar monetária
e não monetária por
quintil de renda, no
domicílio e fora do
domicílio.

3d) Disponibilidade
de alimentos no
domicílio - Quantidades adquiridas de
alimentos para consumo no domicílio.

3e) Percentual de gastos das famílias com
alimentação total.

3f) Percentual de gastos das famílias com
alimentação total.

3g) Percentual de
proteínas no total
de calorias na alimentação domiciliar.

3h) Percentual de
proteínas no total
de calorias na alimentação domiciliar.

3i) Percentual de
frutas no total de
calorias na alimentação domiciliar.

3j) Percentual de
frutas no total de
calorias na alimentação domiciliar.

3k) Percentual de
carboidratos no total
de calorias na alimentação domiciliar.

3l) Percentual de
carboidratos no total
de calorias na alimentação domiciliar.

3m) Percentual de
lipídeos no total de
calorias na alimentação domiciliar.

3n) Percentual de
lipídeos no total de
calorias na alimentação domiciliar.

3o) Percentual de
verduras e legumes
no total de calorias
na alimentação
domiciliar.

3p) Percentual de
verduras e legumes
no total de calorias
na alimentação
domiciliar.

3q) Percentual de
litros de leite entregues pelo Programa
Leite pela Vida.
3r) Percentual de
fiscalização em estabelecimentos rurais
de bovinos, suínos e
aves (criação animal).
3s) Percentual de
fiscalização em
estabelecimentos
de produtos de
origem animal
(agroindústrias).
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MATRIZ DE INDICADORES DOS PLANOS NACIONAIS E ESTADUAIS DE SAN
VARIÁVEIS /
DIMENSÕES

PLANOS ESTADUAIS DE MG NÚMERO/ANO
1º (2001/2002)

2º (2008/2011)

3º (2012/2015)

PLANO NACIONAL NÚMERO/ANO
1º (2012/2015)

2º (2016/2019)

3t) Percentual de
fiscalização em
propriedades rurais
com culturas de importância econômica (banana, cítrus,
café, uva, algodão).
3u) Análise dos
níveis de resíduos
de agrotóxicos nos
alimento de origem
vegetal.
3v) Percentual de
adultos (≥ 18 anos)
que consomem
frutas e hortaliças
em cinco ou mais
dias da semana.
3x) Percentual de
adultos (≥ 18 anos)
que consomem cinco ou mais porções
diárias de frutas e
hortaliças.
3z) Percentual de
adultos (≥ 18 anos)
queconsomem
alimentos doces em
cinco ou mais dias
da semana.
3y) Percentual de
adultos (≥ 18 anos)
que consomem
refrigerantes em
cinco ou mais dias
da semana.
3w) Percentual de
adultos (≥ 18 anos)
que consideram seu
consumo de sal alto
ou muito alto.
3aa) Percentual de
escolares frequentando o 9º ano do
ensino fundamental, por consumo
alimentar na última
semana, segundo o
alimento consumido.
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MATRIZ DE INDICADORES DOS PLANOS NACIONAIS E ESTADUAIS DE SAN
VARIÁVEIS /
DIMENSÕES

PLANOS ESTADUAIS DE MG NÚMERO/ANO
1º (2001/2002)

2º (2008/2011)

3º (2012/2015)

PLANO NACIONAL NÚMERO/ANO
1º (2012/2015)

2º (2016/2019)
3ab) Percentual de
escolares frequentando o 9º ano do ensino
fundamental, que
costumam comer a
comida oferecida pela
escola, por sexo e
dependência administrativa da escola.
3ac) Escolares
frequentando o
9º ano do ensino
fundamental, total e
percentual, em escolas que informaram
possuir horta, por
dependência administrativa da escola.
3ad) Percentual de
escolares frequentando o 9º ano do
ensino fundamental,
por frequência de
consumo de legumes e/ou verduras,
nos 7 dias anteriores à pesquisa.
3af) Percentual de
escolares frequentando o 9º ano do
ensino fundamental,
por frequência de
consumo de frutas
frescas, nos 7 dias
anteriores à pesquisa.
3ag) Percentual de
escolares frequentando o 9º ano do
ensino fundamental, por frequência
de consumo de
salgados fritos, nos
7 dias anteriores à
pesquisa.

98

MATRIZ DE INDICADORES DOS PLANOS NACIONAIS E ESTADUAIS DE SAN
VARIÁVEIS /
DIMENSÕES

PLANOS ESTADUAIS DE MG NÚMERO/ANO
1º (2001/2002)

2º (2008/2011)

3º (2012/2015)

PLANO NACIONAL NÚMERO/ANO
1º (2012/2015)

2º (2016/2019)

4 - ACESSO À ÁGUA TRATADA E AOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO
4a) Percentual de
domicílios com
acesso à rede de
abastecimento de
água.
4c) Percentual de
domicílios urbanos
abastecidos por rede
geral de distribuição
ou outra forma com
canalização interna.

4b) Percentual da
população que recebe água tratada.
4d) Percentual de
domicílios urbanos
abastecidos por rede
geral de distribuição
ou outra forma com
canalização interna.

4e) Percentual de
domicílios atendidos por rede geral
de abastecimento
de água no total de
domicílios particulares permanentes.
4f) Percentual da
população abastecida por cada forma
de abastecimento
de água.

4g) Cobertura de
4h) Cobertura de
abastecimento de
abastecimento de
água em áreas rurais. água em áreas rurais.
4i) Percentual de
domicílios atendidos por rede geral
de água, por coleta
de lixo e dotados
por rede de esgoto
ou fossa séptica.

4J) Percentual de
domicílios atendidospor rede geral
de água, por coleta
delixo e dotados
por rede de esgoto
oufossa séptica.

4k) Percentual de
domicílios com acesso à rede de esgoto
ou fossa séptica.

4l) Porcentagem de
comunidades com
acesso a esgotamento sanitário.

4m) Percentual de
domicílios dotados
de esgotamento
sanitário por rede
de esgoto ou fossa
séptica no total de
domicílios particulares permanentes.

4n) Percentual de
escolas com abastecimento de água
pela rede pública e
com esgotamento
sanitário.

4o) Percentual de
escolas com abastecimento de água
pela rede pública e
com esgotamento
sanitário.

4p) Percentual de
Escolas de Educação Básica, segundo
o tipo de abastecimento de água.

4q) Percentual da população urbana com
acesso à disposição
adequada de Resíduos Sólidos Urbanos.
4r) Número de
bacias hidrográficas
com melhoria no
Índice de qualidade
das Águas (IQA).
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MATRIZ DE INDICADORES DOS PLANOS NACIONAIS E ESTADUAIS DE SAN
VARIÁVEIS /
DIMENSÕES

PLANOS ESTADUAIS DE MG NÚMERO/ANO
1º (2001/2002)

2º (2008/2011)

PLANO NACIONAL NÚMERO/ANO

3º (2012/2015)

1º (2012/2015)

2º (2016/2019)

5 - EMPREGO, RENDA, E CONDIÇÕES DE VIDA
5a) Reduzir o percentual de pobres
em relação á população total.

5b) Índice percentual de Extrema
Pobreza.

5d) Reduzir o percentual de indigentes em relação á
população total.

5f) Proporção de
indigentes.

5c) Índice percentual de Extrema
Pobreza.

5h) Evolução da
taxa de pobreza e
extrema pobreza
(urbano/rural, grandes regiões, gênero,
raça/cor).

5g) Índice de Pobreza Multidimensional
- IPM.
5i) Índice de Gini da
distribuição do rendimento mensal dos
domicílios particulares permanentes,
com rendimento.

5j) Índice de Gini da
distribuição do rendimento mensal dos
domicílios particulares permanentes,
com rendimento.

5l) Taxa de atividade da população.

5m) Taxa de trabalho formal (16 anos
ou mais).

5n) Taxa de desocupação dos jovens
(15 a 24 anos).

5o) Taxa de Emprego Formal da
população negra.

5p) Taxa de ocupação infantil (5 a 14
anos incompletos).

5q) Taxa de Emprego Formal de
mulheres.

5k) Evolução do
Índice de Gini (urbano/rural, grandes
regiões, gênero,
raça/cor).

5r) Grau de Informalidade.
5t) Razão entre a
renda domiciliar
5s) Renda média
média de
domiciliar per capita percapita
chefes de domicílio
negros e brancos.
5v) Razão entre a
renda domiciliar per
capita no meio rural
e a renda domiciliar
per capita total.
5y) Renda média real
mensal per capta
dos trabalhadores
apoiados pelo Programa de Geração
de Renda e Inclusão
Produtiva (em R$).
5w) Percentual de domicílios em aglomerações subnormais.
5aa) Percentual de
domicílios com inadequação fundiária.
5ab) Déficit habitacional.
5ac) Percentual de
Famílias Beneficiadas Pelo Programa
Minas sem Fome.
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5u) Evolução do rendimento médio domiciliar per capita (urbano/
rural, grandes regiões,
gênero, raça/cor).

MATRIZ DE INDICADORES DOS PLANOS NACIONAIS E ESTADUAIS DE SAN
VARIÁVEIS /
DIMENSÕES

PLANOS ESTADUAIS DE MG NÚMERO/ANO
1º (2001/2002)

2º (2008/2011)

PLANO NACIONAL NÚMERO/ANO

3º (2012/2015)

1º (2012/2015)

2º (2016/2019)

5 - EMPREGO, RENDA, E CONDIÇÕES DE VIDA
5a) Reduzir o percentual de pobres
em relação á população total.

5b) Índice percentual de Extrema
Pobreza.

5d) Reduzir o percentual de indigentes em relação á
população total.

5f) Proporção de
indigentes.

5c) Índice percentual de Extrema
Pobreza.

5h) Evolução da
taxa de pobreza e
extrema pobreza
(urbano/rural, grandes regiões, gênero,
raça/cor).

5g) Índice de Pobreza Multidimensional
- IPM.
5i) Índice de Gini da
distribuição do rendimento mensal dos
domicílios particulares permanentes,
com rendimento.

5j) Índice de Gini da
distribuição do rendimento mensal dos
domicílios particulares permanentes,
com rendimento.

5l) Taxa de atividade da população.

5m) Taxa de trabalho formal (16 anos
ou mais).

5n) Taxa de desocupação dos jovens
(15 a 24 anos).

5o) Taxa de Emprego Formal da
população negra.

5p) Taxa de ocupação infantil (5 a 14
anos incompletos).

5q) Taxa de Emprego Formal de
mulheres.

5k) Evolução do
Índice de Gini (urbano/rural, grandes
regiões, gênero,
raça/cor).

5r) Grau de Informalidade.
5t) Razão entre a
renda domiciliar
5s) Renda média
média de
domiciliar per capita percapita
chefes de domicílio
negros e brancos.

5u) Evolução do rendimento médio domiciliar per capita (urbano/
rural, grandes regiões,
gênero, raça/cor).

5v) Razão entre a
renda domiciliar per
capita no meio rural
e a renda domiciliar
per capita total.
5y) Renda média real
mensal per capta
dos trabalhadores
apoiados pelo Programa de Geração
de Renda e Inclusão
Produtiva (em R$).
5w) Percentual de domicílios em aglomerações subnormais.
5aa) Percentual de
domicílios com inadequação fundiária.
5ab) Déficit habitacional.
5ac) Percentual de
Famílias Beneficiadas Pelo Programa
Minas sem Fome.
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MATRIZ DE INDICADORES DOS PLANOS NACIONAIS E ESTADUAIS DE SAN
VARIÁVEIS /
DIMENSÕES

PLANOS ESTADUAIS DE MG NÚMERO/ANO
1º (2001/2002)

2º (2008/2011)

3º (2012/2015)

PLANO NACIONAL NÚMERO/ANO
1º (2012/2015)

2º (2016/2019)

6r) Percentual de
crianças menores de
5 anos com excesso
de peso para idade.

6s) Percentual de
crianças menores de
5 anos com excesso
de peso para idade.
6t) Percentual de
crianças menores
de 5 anos com
obesidade.

6u) Estado Nutricional dos Adolescentes 10 até 19 anos.
6v) Percentual de
adolescentes com
excesso de peso.

6x) Percentual de
adolescentes com
excesso de peso.
6z) Percentual de
adolescente com
obesidade.

6y) Percentual de
adultos com excesso de peso.

6w) Percentual de
adultos com excesso de peso.

6aa) Percentual
de adultos com
obesidade.

6ab) Percentual
de adultos com
obesidade.

6ac) Taxa de prevalência de excesso
de peso.
6ad) Proporção das
mulheres indígenas
de 14 a 49 anos
com sobrepeso ou
obesidade.
6af) Percentual da
população mineira
que não realiza atividade física regular.
6ag) População
residente por frequência de realização
de atividade física,
segundo grupos de
idade e sexo.
6ah) Percentual da
população mineira
que não realiza atividade física regular,
segundo grupos de
idade e sexo.
6ai) Contaminação
de alimentos por
agrotóxicos.

6aj) Contaminação
de alimentos* por
agrotóxicos - % de
amostras irregulares.
6ak) Taxa de vigilância da qualidade da
água para consumo
humano.
6al) Monitoramento
do teor de iodo no sal.
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MATRIZ DE INDICADORES DOS PLANOS NACIONAIS E ESTADUAIS DE SAN
VARIÁVEIS /
DIMENSÕES

PLANOS ESTADUAIS DE MG NÚMERO/ANO
1º (2001/2002)

2º (2008/2011)

3º (2012/2015)

PLANO NACIONAL NÚMERO/ANO
1º (2012/2015)

2º (2016/2019)

6r) Percentual de
crianças menores de
5 anos com excesso
de peso para idade.

6s) Percentual de
crianças menores de
5 anos com excesso
de peso para idade.
6t) Percentual de
crianças menores
de 5 anos com
obesidade.

6u) Estado Nutricional dos Adolescentes 10 até 19 anos.
6v) Percentual de
adolescentes com
excesso de peso.

6x) Percentual de
adolescentes com
excesso de peso.
6z) Percentual de
adolescente com
obesidade.

6y) Percentual de
adultos com excesso de peso.

6w) Percentual de
adultos com excesso de peso.

6aa) Percentual
de adultos com
obesidade.

6ab) Percentual
de adultos com
obesidade.

6ac) Taxa de prevalência de excesso
de peso.
6ad) Proporção das
mulheres indígenas
de 14 a 49 anos
com sobrepeso ou
obesidade.
6af) Percentual da
população mineira
que não realiza atividade física regular.
6ag) População
residente por frequência de realização
de atividade física,
segundo grupos de
idade e sexo.
6ah) Percentual da
população mineira
que não realiza atividade física regular,
segundo grupos de
idade e sexo.
6ai) Contaminação
de alimentos por
agrotóxicos.

6aj) Contaminação
de alimentos* por
agrotóxicos - % de
amostras irregulares.
6ak) Taxa de vigilância da qualidade da
água para consumo
humano.
6al) Monitoramento
do teor de iodo no sal.

103

ANEXO 3
SISTEMATIZAÇÃO DOS INDICADORES DE SEGURANÇA ALIMENTAR UTILIZADOS NOS
PLANOS NACIONAIS E ESTADUAIS DE MINAS GERAIS
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ANEXO 4
LEI 22806, DE 29/12/2017. Dispõe sobre a Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável –
Pesans – e organiza o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – Sisan – no âmbito do Estado.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS,
O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu nome, promulgo a seguinte lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º – Esta lei dispõe sobre a Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável – Pesans – e a
organização do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – Sisan – no âmbito do Estado.
Parágrafo único – Considera-se segurança alimentar e nutricional sustentável a garantia do direito ao acesso regular
e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades
essenciais, com base em práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam
ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis.
CAPÍTULO II
DA POLÍTICA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL – PESANS
Seção I
Dos Princípios, das Diretrizes e dos Objetivos da Pesans
Art. 2º – A Pesans, componente estratégico do desenvolvimento sustentável do Estado, é instrumento de
planejamento integrado e intersetorial de políticas e programas governamentais e ações da sociedade civil e tem
como finalidade assegurar o direito humano à alimentação adequada.
Parágrafo único – O direito humano à alimentação adequada é direito absoluto,
intransmissível, indisponível, irrenunciável, imprescritível e de natureza extrapatrimonial.
Art. 3º – A Pesans rege-se pelos seguintes princípios:
I – direito à alimentação e à água adequadas e saudáveis;
II – universalidade e equidade no acesso à alimentação adequada;
III – exigibilidade do direito humano à alimentação adequada;
IV – descentralização, regionalização e gestão participativa;
V – conservação e uso sustentável da sociobiodiversidade e dos recursos naturais nos biomas e demais
ecossistemas associados.
Art. 4º – A Pesans tem as seguintes diretrizes:
I – promoção e incorporação do direito humano à alimentação adequada nas políticas públicas;
II – participação social na formulação, na execução, no acompanhamento, no monitoramento e no controle
das políticas e dos planos de segurança alimentar e nutricional sustentável;
III – intersetorialidade no planejamento, na execução, no monitoramento e na avaliação dos programas e
ações de segurança alimentar e nutricional sustentável;
IV – garantia do acesso à terra e aos territórios para as populações mais vulneráveis;
V – fortalecimento da agricultura sustentável e local;
VI – desenvolvimento de sistemas de produção, extração, processamento, armazenamento, comercialização
e distribuição de alimentos, baseados na transição agroecológica;
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VII – promoção de políticas de abastecimento para atendimento das demandas alimentares da população no
Estado, com prioridade aos alimentos fornecidos pela agricultura familiar, urbana, periurbana, de assentados,
quilombolas, indígenas e demais povos e comunidades tradicionais;
VIII – garantia do acesso universal à água de qualidade e em quantidade suficiente para consumo humano,
produção de alimentos, pesca, aquicultura e para a dessedentação animal;
IX – instituição de estratégias permanentes de educação, pesquisa e formação em segurança alimentar e
nutricional sustentável, que estimulem práticas alimentares e estilos de vida saudáveis;
X – promoção de políticas que assegurem o trabalho e a renda, ampliando, preferencialmente por meio da
economia popular solidária, as condições de acesso a alimentos saudáveis e de sua produção;
XI – promoção da saúde, da nutrição e da alimentação da população, com atenção especial aos grupos
populacionais específicos e em situação de risco e vulnerabilidade social;
XII – garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos consumidos pela
população, bem como do seu aproveitamento integral;
XIII – desenvolvimento de sistemas alimentares sustentáveis e saudáveis,
priorizando alimentos naturais e minimamente processados;
XIV – participação e controle social da família e da sociedade na garantia do direito humano à alimentação adequada.
Parágrafo Único – Considera-se transição agroecológica o processo gradual de
mudança de práticas e de manejo de agroecossistemas, tradicionais ou convencionais, por meio da transformação
das bases produtivas e sociais do uso da terra e dos recursos naturais, que leve a sistemas de agricultura com
princípios e tecnologias de base ecológica.
Art. 5º – Constituem objetivos específicos da Pesans:
I – criar e fortalecer programas e ações que promovam o direito humano à alimentação adequada;
II – criar instrumentos para garantir o acesso à alimentação e à água adequadas e saudáveis;
III – garantir a exigibilidade do direito humano à alimentação adequada;
IV – incorporar, à política de Estado, o respeito à soberania alimentar;
V – identificar, analisar e divulgar os fatores condicionantes da insegurança alimentar e nutricional e atuar em
prol da sua superação.
Parágrafo único – Considera-se soberania alimentar o direito dos povos de decidir sobre os seus próprios sistemas
alimentares, com alimentos saudáveis produzidos de forma sustentável e com respeito à biodiversidade e ao ser humano.
Art. 6º – O planejamento das ações da Pesans será obrigatório para o setor público e indicativo para o setor privado.
Seção II
Do Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável – Plesans
Art. 7º – O Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável – Plesans –, resultado de pactuação intersetorial,
é o principal instrumento de organização, planejamento, gestão e execução da Pesans e tem como finalidade realizar os
objetivos da política, por meio de programas, ações e estratégias definidos com participação popular e controle social.
Art. 8º – O Plesans conterá:
I – diagnóstico de situações de segurança, insegurança e riscos alimentares e nutricionais da população;
II – estratégias, ações, metas e fontes orçamentárias a serem implementadas de forma intersetorial para a
realização progressiva do direito à alimentação adequada e saudável;
III – mecanismos de monitoramento para avaliar o impacto das políticas e ações, bem como para definir
ajustes necessários para garantir o cumprimento das metas estabelecidas;
IV – ações de caráter emergencial para grupos em situação de risco e insegurança alimentar e nutricional;
V – ações de segurança alimentar e nutricional para portadores de necessidades alimentares especiais.
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CAPÍTULO III
DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL – SISAN
Seção I
Da composição do Sisan no âmbito do Estado Art. 9º – Integram o Sisan no âmbito do Estado:
I – a Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável;
II – o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais – Consea-MG;
III – a Câmara Governamental Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional de Minas Gerais – Caisans-MG;
IV – os órgãos e entidades da administração pública responsáveis pela implementação dos programas e ações
de segurança alimentar e nutricional sustentável;
V – as instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, que manifestem interesse na adesão ao Sisan.
Seção II
Da Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável
Art. 10 – A Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável se realizará em intervalos de no
máximo quatro anos, com a participação de representantes do poder público e da sociedade civil, com o objetivo de:
I – propor diretrizes, prioridades, estratégias, programas e ações para a Pesans e o Plesans;
II – avaliar a efetividade da execução do Plesans;
III – escolher os delegados para a Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.
Parágrafo único – A Conferência Estadual se realizará por convocação do Presidente ou da maioria dos conselheiros
do Consea-MG.
Art. 11 – A Conferência Estadual será precedida de conferências regionais para debater os temas abordados pelas
conferências nacional e estadual, indicar propostas e eleger seus representantes em nível estadual.
§ 1º – Cabe ao Consea-MG fomentar as atividades municipais com o objetivo de discutir os temas a serem
abordados pelas conferências regional, estadual e nacional e definir a representação nas conferências regionais
a que se refere o caput.
§ 2º– O Consea-MG poderá realizar encontros temáticos estaduais ou interregionais com o objetivo de
discutir os temas abordados na Conferência Estadual e indicar propostas de discussão.
Seção III
Do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais – Consea-MG
Art. 12 – O Consea-MG, órgão colegiado, autônomo, de caráter consultivo, deliberativo e fiscalizador, subordinado
diretamente ao Governador, tem o objetivo de promover a articulação entre o poder público e a sociedade civil, para
garantir a implementação da política de que trata esta lei.
Parágrafo único – O Consea-MG será representado por Comissões Regionais de Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável – CRSans –, que terão suas atribuições e forma de funcionamento dispostas em regulamento.
Art. 13 – O Consea-MG será constituído por representantes da sociedade civil e do poder público, cujo mandato
será de dois anos, permitida uma única recondução, por igual período.
§ 1º – Na composição do Consea-MG, dois terços de seus Conselheiros serão representantes da sociedade
civil e um terço, do poder público, com igual número de suplentes.
§ 2º – A Presidência e a Vice-Presidência do Consea-MG serão ocupadas por representantes titulares da
sociedade civil, eleitos pelo plenário e designados pelo Governador. § 3º – Os representantes do poder
público serão designados pelo Governador, mediante indicação dos titulares dos órgãos e entidades do
Estado integrantes do Consea-MG.
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§ 4º – Os representantes da sociedade civil serão eleitos por seus pares e designados em ato próprio do Governador.
§ 5º – Os mandatos dos Conselheiros do Consea-MG serão unificados, nos termos de regulamento.
§ 6º – Poderão ser convidados para participar das atividades do Consea-MG, em caráter eventual ou
permanente, com direito de voz, representantes de entidades públicas e privadas.
§ 7º – A atuação dos Conselheiros, efetivos e suplentes, será considerada serviço de relevante interesse
público e não será remunerada.
Art. 14 – São instâncias integrantes do Consea-MG:
I – Plenário;
II – Mesa Diretiva;
III – Secretaria Executiva;
IV – comissões permanentes e grupos de trabalho.
§ 1º – O Plenário será a instância deliberativa do Consea-MG.
§ 2º – A Mesa Diretiva será composta por Conselheiros nas funções de Presidente, Vice-Presidente, SecretárioGeral e um representante de cada comissão permanente.
§ 3º – O Secretário-Geral será indicado e designado pelo Governador entre os Conselheiros representantes
do poder público.
Art. 15 – O Consea-MG se reunirá ordinariamente a cada três meses e, extraordinariamente, quando necessário.
Art. 16 – Compete ao Consea-MG:
I – aprovar o Plesans e deliberar sobre suas prioridades;
II – monitorar e avaliar, de forma permanente, a implementação da Pesans, em regime de colaboração com os
demais integrantes do Sisan no âmbito do Estado;
III – convocar e realizar a Conferência Estadual, bem como definir seus parâmetros de composição, organização
e funcionamento, nos termos de regulamento;
IV – apresentar, aos órgãos públicos, proposições com conteúdo relacionado à Pesans e ao Plesans, visando
à elaboração de propostas orçamentárias a serem incorporadas ao Plano Plurianual de Ação Governamental
– PPAG – e às respectivas leis orçamentárias;
V – estimular a ampliação e o aperfeiçoamento dos mecanismos de participação e controle social nas ações
da Pesans e do Plesans;
VI – fomentar a organização e o fortalecimento dos conselhos municipais de segurança alimentar e nutricional
sustentável;
VII – apoiar os municípios na organização do Sisan em seu âmbito de atuação;
VIII – promover a integração e a cooperação com os demais conselhos de políticas públicas afins e com
segmentos da sociedade civil;
IX – elaborar diagnósticos da situação de segurança alimentar e nutricional nos grupos em situação de risco e
vulnerabilidade social, para orientar o planejamento e a priorização de ações da Pesans;
X – estimular e apoiar ações e campanhas de educação alimentar e nutricional, bem como estudos, pesquisas
e atividades de extensão referentes à segurança alimentar e nutricional sustentável;
XI – apreciar e avaliar quadrimestralmente o relatório de execução e monitoramento dos programas e ações
de que trata esta lei apresentado pela Caisans-MG, de acordo com o inciso VI do art. 20;
XII – fomentar mecanismos e instrumentos de exigibilidade do direito humano à alimentação adequada;
XIII – realizar, a cada dois anos, encontro estadual para avaliação das deliberações da Conferência Estadual;
XIV – emitir parecer de adesão dos municípios ao Sisan.
Art. 17 – A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG – prestará apoio logístico, operacional,
administrativo, material, orçamentário e financeiro para o funcionamento do Consea-MG.
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Seção IV
Da Câmara Governamental Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional de Minas Gerais – Caisans-MG
Art. 18 – A Caisans-MG tem a finalidade de promover a articulação e a integração entre os órgãos e as entidades da
administração pública estadual, para garantir a implementação da política de que trata esta lei.
Art. 19 – A Caisans-MG atuará de forma transversal e intersetorial e será composta por secretários de Estado e dirigentes
máximos da administração pública das áreas relacionadas com a política de que trata esta lei, nos termos de regulamento.
Parágrafo único – A Caisans-MG se reunirá ordinariamente uma vez a cada trimestre, ou extraordinariamente, de
acordo com o estabelecido em seu Regimento Interno.
Art. 20 – Compete à Caisans-MG:
I – promover a articulação transversal para o desenvolvimento da Pesans;
II – fomentar e manter a integração e a articulação com outros órgãos e entidades da administração pública
federal e municipal e com entidades privadas;
III – elaborar e coordenar o Plesans, observadas as deliberações do Consea-MG e das conferências nacional,
estadual e regionais;
IV – criar instrumentos de gestão e indicadores de monitoramento e avaliação do Plesans;
V – atuar em regime de colaboração com os demais integrantes do Sisan na execução da política de que trata esta lei;
VI – encaminhar ao Consea-MG relatórios e análises quadrimestrais da execução física e financeira das ações
que compõem a Pesans e o Plesans;
VII – fomentar, em conjunto com o Consea-MG, a implementação da estrutura do Sisan em âmbito municipal;
VIII – participar, em âmbito nacional, do Fórum Tripartite da Câmara Interministerial de Segurança
Alimentar e Nutricional;
IX – apreciar e emitir parecer sobre o atendimento aos requisitos de adesão dos municípios ao Sisan no
âmbito do Estado, de acordo com as normas nacionais;
X – fomentar mecanismos e instrumentos de exigibilidade do direito humano à alimentação adequada;
XI – instituir e coordenar o Fórum Bipartite para interlocução e pactuação com as câmaras intersetoriais de
segurança alimentar e nutricional municipais para a implementação da Pesans.
Art. 21 – Caberá à SEPLAG assegurar à Caisans-MG os recursos financeiros, logísticos, técnicos e administrativos
necessários ao seu funcionamento.
Seção V
Dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Executores da Pesans
Art. 22 – Os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta integrantes do Sisan no âmbito do Estado, em
articulação com a Caisans-MG, são instâncias de implementação da Pesans e do Plesans e têm as seguintes atribuições:
I – participar da elaboração, da implementação, do monitoramento e da avaliação do Plesans, nas respectivas
esferas de atuação;
II – pactuar com os órgãos municipais da administração pública direta e indireta a implementação da Pesans
no âmbito municipal;
III – monitorar e avaliar os programas e ações de sua competência relacionados à Pesans;
IV – fornecer informações à Caisans-MG e ao Consea-MG sobre os programas e ações de sua competência
relacionados com a Pesans.
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Seção VI
Da Adesão ao Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional
Art. 23 – Os municípios e entidades públicas ou privadas com ou sem fins lucrativos poderão aderir ao Sisan por
meio de termo de adesão, observados os princípios e as diretrizes do sistema definidos na legislação federal vigente
e nas regulamentações da Caisans-MG e do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.
§ 1º – Para aderirem ao Sisan, os municípios deverão replicar, em seu âmbito, a estrutura estadual a que se refere o art. 9º.
§ 2º – As entidades privadas com ou sem fins lucrativos que aderirem ao Sisan no âmbito do Estado poderão
firmar termos de parceria, contratos e convênios com órgãos e entidades de segurança alimentar e nutricional
sustentável, observados os princípios e as diretrizes do Sisan e a legislação vigente.
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 24 – O financiamento da Pesans será de responsabilidade do Poder Executivo, previsto no PPAG, e ocorrerá
por meio de:
I – dotações orçamentárias dos órgãos da administração pública conforme a natureza temática, observadas
as respectivas competências;
II – dotações orçamentárias específicas para gestão e manutenção do Sisan no âmbito do Estado;
III – recursos provenientes da União e de outras fontes.
§ 1º – As dotações orçamentárias da Pesans e do Plesans serão consignadas no PPAG e nas respectivas leis
orçamentárias.
§ 2º – Poderá ser criado o Fundo Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, observada a
legislação vigente.
Art. 25 – Os novos Conselheiros do Consea-MG serão eleitos no prazo de cento e oitenta dias contados da data da
publicação desta lei.
§ 1º – A nova representação do Consea-MG, nos termos do caput, será realizada conforme o disposto no art.
13 e em regulamento.
§ 2º – Os Conselheiros do Consea-MG, em exercício na data de publicação desta Lei, terão seu mandato
encerrado no dia anterior à data de posse dos novos Conselheiros a que se refere o caput.
Art. 26 – Esta lei será regulamentada em até cento e oitenta dias, contados da data de sua publicação.
Art. 27 – Fica revogada a Lei nº 15.982, de 19 de janeiro de 2006.
Art. 28 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Tiradentes, em Belo Horizonte, aos 29 de dezembro de 2017;
229º da Inconfidência Mineira e 196º da Independência do Brasil.
FERNANDO DAMATA PIMENTEL
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ANEXO 5
DECRETO Nº 47.502, DE 2 DE OUTUBRO DE 2018
Regulamenta a Lei nº 22.806, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a Política Estadual de Segurança
Alimentar e Nutricional Sustentável – Pesans – e organiza o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional – Sisan – no âmbito do Estado.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VII do art. 90 da
Constituição do Estado e tendo em vista o disposto na Lei nº 22.806, de 29 de dezembro de 2017,
DECRETA:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÃO GERAL
Art. 1º – Este decreto regulamenta a Lei nº 22.806, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a Política
Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável – Pesans – e organiza o Sistema Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional – Sisan –, no âmbito do Estado.
CAPÍTULO II
DA POLÍTICA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL PESANS
Art. 2º – A Pesans, fundamentada na promoção do Direito Humano a Alimentação Adequada – DHAA – e
regida pelos princípios e diretrizes previstos na Lei nº 22.806, de 2017, é uma política de natureza participativa
e intersetorial, viabilizada pelo planejamento integrado de programas e ações governamentais demandadas,
legitimadas e monitoradas pela sociedade civil, registradas em um Plano Estadual de Segurança Alimentar e
Nutricional Sustentável – Plesans.
Seção I
Do Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável – Plesans
Art. 3º – O Plesans, resultado de pactuação intesetorial, é o principal instrumento de organização, planejamento,
gestão e execução da Pesans e tem como finalidade realizar os objetivos da política, por meio de programas, ações
e estratégias definidos com participação popular e controle social.
§ 1º – A elaboração e coordenação do Plesans é de competência da Câmara Governamental Intersetorial de Segurança
Alimentar e Nutricional de Minas Gerais – Caisans-MG –, enquanto a sua aprovação, monitoramento e avaliação
competem ao Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais – Consea-MG.
§ 2º – O Plesans deverá:
I – conter análise da situação de segurança alimentar e nutricional no Estado, bem como o diagnóstico
de situações de segurança, insegurança e riscos alimentares e nutricionais da população;
II – ser quadrienal, ter programas, projetos e ações contidos no plano plurianual e ser elaborado no
primeiro ano de governo;
III – consolidar os programas e ações relacionados às diretrizes designadas no art. 3º da Lei nº 22.806,
de 2017, e indicar as prioridades, metas e requisitos orçamentários para a sua execução;
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IV – incorporar estratégias territoriais e intersetoriais, visando a articular as demandas das populações,
com atenção para as especificidades dos diversos grupos populacionais em situação de vulnerabilidade
social e de insegurança alimentar e nutricional, respeitando a diversidade social, cultural, ambiental,
étnicoracial e a equidade de gênero;
V – apontar os mecanismos e fluxos de monitoramento com os indicadores que serão utilizados para
sua avaliação.
§ 3º – O Plesans será revisado após dois anos de sua elaboração, com base nas deliberações da Conferência
Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável e nas orientações do Consea-MG e da Caisans-MG.
CAPÍTULO III
DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
NO ÂMBITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – SISAN
Art. 4º – O Sisan, no âmbito do Estado de Minas Gerais, rege-se pela legislação federal, por correspondência, e
é composto pela Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, pelo Consea-MG, pela
Caisans-MG, pelos órgãos e entidades da administração pública responsáveis pela implementação dos programas e
ações de segurança alimentar e nutricional e pelas entidades privadas com ou sem fins lucrativos aderidas ao Sisan.
Seção I
Da Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável
Art. 5º – A Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável será convocada pelo Presidente
do Consea-MG ou pela maioria dos conselheiros e se realizará em intervalos de, no máximo, quatro anos, seguindo
o calendário da Conferência Nacional, com a participação de representantes do poder público e da sociedade civil.
Parágrafo único – O Estado deverá realizar a Conferência Estadual independentemente de convocação da
Conferência Nacional caso esta não seja convocada no período de quatro anos.
Art. 6º – A Conferência Estadual será precedida de conferências regionais para debater os temas abordados pelas
conferências nacional e estadual, indicar propostas e eleger seus representantes estaduais para a conferência nacional.
Seção II
Do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais – Consea-MG
Art. 7º – O Consea-MG, órgão colegiado, autônomo, de caráter consultivo, deliberativo e fiscalizador, subordinado
diretamente ao Governador, tem o objetivo de promover a articulação entre o poder público e a sociedade civil para
garantir a implementação da política de que trata a Lei nº 22.806, de 2017.
Art. 8º – O Consea-MG é composto por trinta e nove conselheiros, sendo dois terços representantes da sociedade
civil e um terço do poder público, com igual número de suplentes e mandato de dois anos, permitida uma recondução,
por igual período.
Parágrafo único – A representação da sociedade civil é personalíssima, sendo vedada a recondução da mesma
pessoa, ainda que indicada por outra entidade, organização ou coletivo, além do período previsto no caput.
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Art. 9º – As organizações escolhidas para representação da sociedade civil no Consea-MG deverão atender os
seguintes critérios:
I – ter atuação relevante no campo da soberania e segurança alimentar e nutricional e do direito humano à
alimentação adequada e saudável;
II – ter a participação e o controle social como princípios fundamentais;
III – ser organização de abrangência nacional com atuação no Estado;
IV – ser organização de base estadual, territorial ou interterritorial.
Parágrafo único – A composição final da representação deve contemplar equilíbrio de gênero, geração, etnia, raça,
atuação em rede e em todo sistema agroalimentar, tais como produção, comercialização, acesso e consumo de
alimentos saudáveis.
Art. 10 – Compõem o Consea-MG:
I – como representantes do poder público:
a) Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;
b) Secretaria de Estado de Fazenda;
c) Secretaria de Estado de Saúde;
d) Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social;
e) Secretaria de Estado de Educação;
f) Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior;
g) Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;
h) Secretaria de Estado de Cidades e Integração Regional;
i) Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
j) Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário;
k) Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Cidadania e Participação Social;
l) Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais;
m) Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais;
II – a representação da sociedade civil deverá contemplar organizações civis do terceiro setor, segmentos de
saúde e nutrição, religiosos, movimentos sociais, agroecologia, mulheres, geracional, sindicais e populares,
conselhos e associações de classe profissional, pessoas com necessidades alimentares especiais, povos e
comunidades tradicionais, redes, fóruns e articulações, educação do campo, educação popular, instituições
de extensão e pesquisa, setores com atuação no acesso à terra, à moradia e de defesa do consumidor.
Parágrafo único – A atuação dos conselheiros, titulares e suplentes, será considerada serviço de relevante interesse
público e não será remunerada.
Art. 11 – O processo de escolha de representantes da sociedade civil para compor o Consea-MG será organizado
por uma comissão de seleção composta por quatro representantes da sociedade civil e dois do poder público, que
conduzirá o processo conforme regulamento próprio aprovado pelo Consea-MG.
§ 1º – Cabe à comissão de seleção definir o plano de trabalho, o edital, a análise e deliberação dos critérios de
seleção das entidades, organizações e coletivos da sociedade civil.
§ 2º – As entidades, organizações e coletivos da sociedade civil selecionados por meio do processo de que
trata o caput indicarão, dentre seus membros, seus representantes no Consea-MG.
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Art. 12 – A presidência e a vice-presidência do Consea-MG serão exercidas por membros da sociedade civil indicados
entre os conselheiros.
Art. 13 – O cargo de Secretário-Geral do Consea-MG será provido por designação do Governador dentre os
conselheiros do poder público.
Art. 14 – Poderão compor o Consea-MG, na qualidade de convidados permanentes ou eventuais, representantes
de conselhos estaduais afins, de organismos internacionais, do Ministério Público Estadual e Federal, da Defensoria
Pública Estadual e Federal, de autarquias estaduais e federais, de empresas públicas federais e estaduais, de
universidades, de organizações não governamentais, de associações empresariais, de frentes parlamentares, de
fundações e entidades privadas sem fins lucrativos e de outros tipos de organizações afins, indicados pelos titulares
das respectivas instituições, mediante convite do Presidente e designados por meio de resolução do Consea-MG.
Art. 15 – O Consea-MG constituirá uma rede estadual de Segurança Alimentar e Nutricional – SAN – composta
pelos conselheiros estaduais e membros das Comissões Regionais de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável
do Consea-MG.
Art. 16 – O Consea-MG terá um Regimento Interno que estabelecerá suas normas de composição, funcionamento
e organização.
Subseção I
Das Comissões Regionais de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável
Art. 17 – As Comissões Regionais de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável – CRSANS – são instâncias
regionais do Consea-MG, com representação da sociedade civil e do poder público, com os objetivos de fomentar
a participação e o controle social na formulação, implementação e monitoramento dos programas e ações de SAN
em consonância com os objetivos e diretrizes da Pesans.
§ 1º – A regionalização das CRSANS a que se refere o caput obedecerá à circunscrição geográfica dos dezessete
territórios de desenvolvimento e dos Fóruns Regionais de Governo ou outra configuração aprovada pelo Consea-MG.
§ 2º – As CRSANS serão compostas por coordenações colegiadas de nove membros, respeitando a
proporcionalidade de dois terços da sociedade civil e um terço do poder público.
Art. 18 – As coordenações colegiadas serão escolhidas por meio de processo participativo, aberto e democrático em
reuniões públicas regionais, amplamente divulgadas, garantindo a presença da sociedade civil e do poder público com
atuação relevante no campo da soberania e segurança alimentar e nutricional e do direito humano à alimentação adequada
e saudável, considerando o estabelecido no art. 9º no que tange às organizações representantes da sociedade civil.
§ 1º – A normatização do processo de escolha e a homologação do resultado serão previstos no Regimento
Interno do Consea-MG.
§ 2º – As CRSANS contarão com o apoio e acompanhamento de conselheiros estaduais e o assessoramento
da Secretaria Executiva do Consea-MG.
Art. 19 – A atuação dos membros das CRSANS será considerada serviço de relevante interesse público e não será
remunerada.
Art. 20 – A composição, o funcionamento e a organização das CRsans serão previstos no Regimento Interno do
Consea-MG.
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Art. 21 – São atribuições das CRSANS:
I – disponibilizar informações sobre insegurança alimentar e nutricional ou de violação do direito à alimentação
em sua região ou território para subsidiar ações do Consea-MG;
II – contribuir para a criação e o fortalecimento de conselhos municipais de segurança alimentar e nutricional
e a interação com outros conselhos afins;
III – estimular a articulação, a mobilização e o intercâmbio entre as ações de SAN estaduais e regionais,
visando ao monitoramento do Plesans;
IV – acompanhar ações e eventos de SAN em sua região;
V – convocar e coordenar as reuniões de sua comissão regional;
VI – participar das atividades definidas pelo Plenário do Consea-MG;
VII – contribuir com a realização das conferências municipais e regionais de acordo com as orientações do
Consea-MG.
Subseção II
Das Instâncias do Consea-MG
Art. 22 – São instâncias integrantes do Consea-MG:
I – Plenário;
II – Mesa Diretiva;
III – Secretaria Executiva;
IV – comissões permanentes e grupos de trabalho.
Subseção III
Do Plenário
Art. 23 – O Plenário do Consea-MG é a instância máxima deliberativa, composta pelos conselheiros da sociedade
civil e do poder público, nos termos do Regimento Interno.
Art. 24 – Compete ao Plenário do Consea-MG:
I – propor, discutir, aprovar e votar as matérias pertinentes ao Consea-MG;
II – reunir-se ordinária ou extraordinariamente, quando de sua convocação;
III – aprovar seu Regimento Interno;
IV – indicar a composição da Mesa Diretiva;
V – definir como será a composição das comissões permanentes e quais serão seus membros;
VI – compor grupos de trabalho.
Art. 25 – O Plenário reunir-se-á trimestralmente de forma ordinária ou, extraordinariamente, por convocação do
Presidente ou por um terço de seus membros.
Art. 26 – O quórum mínimo exigido para as reuniões do Consea-MG é a maioria simples, em primeira chamada, ou,
após trinta minutos, em segunda chamada, com a presença de um terço dos conselheiros.
Art. 27 – As matérias debatidas e aprovadas pelo Consea-MG serão apresentadas na forma de resolução,
deliberação, parecer, recomendação ou exposição de motivos, de acordo com as necessidades, com vistas ao
contínuo aperfeiçoamento das ações de SAN.
Art. 28 – O calendário anual de reuniões será definido na última plenária do Consea-MG no ano anterior.
Art. 29 – A falta não justificada a três reuniões implica a perda do mandato de conselheiro.
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Art. 30 – A substituição do conselheiro será feita pelo respectivo suplente.
Art. 31 – A convocação das reuniões do Plenário deve ser encaminhada aos conselheiros, titulares e suplentes, por meio
de correio eletrônico, com antecedência mínima de cinco dias para sua realização, constando pauta, local, data e horário.
Subseção IV
Da Mesa Diretiva
Art. 32 – A Mesa Diretiva, órgão de organização e coordenação, contribuirá na formulação estratégica do ConseaMG e na interação entre as suas instâncias, promovendo ações compartilhadas para um trabalho integrado.
Art. 33 – São atribuições da Mesa Diretiva:
I – planejar e definir as pautas das reuniões do Plenário;
II – planejar ações estratégicas do Consea-MG;
III – orientar o trabalho e a interação entre as instâncias do Consea-MG;
IV – realizar análises situacionais e de conjuntura, visando a orientar as ações do Consea-MG;
V – apoiar a condução das reuniões do Plenário.
Art. 34 – A composição da Mesa Diretiva será feita pelo Plenário, entre os seus membros, observado o disposto no
art. 14 da Lei nº 22.806, de 2017.
Art. 35 – O mandato e a forma de atuação da Mesa Diretiva serão estabelecidos no Regimento Interno do Consea-MG.
Subseção V
Da Secretaria Executiva
Art. 36 – A Secretaria Executiva é órgão de assessoramento e suporte técnico e administrativo do Consea-MG,
que contará com servidores para exercerem as funções de Secretário Executivo e assessoria técnica, incluindo
especialistas em políticas públicas e gestão governamental – EPPGGs – e servidores administrativos.
§ 1º – A Secretaria Executiva contará com espaço físico, infraestrutura e equipamentos adequados e
necessários ao seu funcionamento.
§ 2º – As atribuições e a organização interna da Secretaria Executiva, bem como as atribuições da equipe,
serão estabelecidas no Regimento Interno do Consea-MG.
Subseção VI
Das Comissões Permanentes e Grupos de Trabalho
Art. 37 – O Consea-MG contará com comissões permanentes e grupos de trabalho para encaminhar discussões e
elaborar propostas para consideração e deliberação do Plenário.
§ 1º – A denominação, os objetivos, a organização e os temas das comissões permanentes serão definidos
pelo Regimento Interno do Consea-MG.
§ 2º – Os grupos de trabalho terão prazo definido para início e término das atividades, estudos e análises aprofundadas
sobre assuntos específicos, sendo seus resultados submetidos à deliberação do Plenário do Consea-MG.
§ 3º – Dentre as comissões permanentes referidas no caput, será criada a Comissão Permanente de
Representantes das CRSANS como mecanismo de articulação com o Plenário do Consea-MG.
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Art. 38 – Compete às comissões permanentes e grupos de trabalho:
I – acompanhar, monitorar e avaliar as ações do Consea-MG sob os aspectos técnico e institucional, por meio
de relatórios, pareceres e demais encaminhamentos;
II – realizar estudos e elaborar pareceres sobre programas e ações de SAN, com o objetivo de orientar as
decisões do Consea-MG.
Art. 39 – Os grupos de trabalho serão definidos pelo Plenário ou pela Mesa Diretiva.
Seção III
Da Câmara Governamental Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional de Minas Gerais – Caisans-MG
Art. 40 – A Caisans-MG tem a finalidade de promover a articulação e a integração entre os órgãos e as entidades
da administração pública estadual, visando a garantir a implementação da Pesans, e é composta pelos seguintes
membros titulares:
I – Secretário de Estado de Planejamento e Gestão;
II – Secretário de Estado de Segurança Pública;
III – Secretário de Estado de Administração Prisional;
IV – Secretário de Estado de Saúde;
V – Secretário de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social;
VI – Secretário de Estado de Educação;
VII – Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior;
VIII – Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;
IX – Secretário de Estado de Cidades e de Integração Regional;
X – Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
XI – Secretário de Estado de Desenvolvimento Agrário;
XII – Secretário de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania;
XIII – Secretário de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais;
XIV – Presidente do Consea-MG;
XV – Diretor-Geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte.
§ 1º – Os dirigentes máximos das áreas da administração pública relacionadas com a Pesans, de que trata a
Lei nº 22.806, de 2017, serão convidados permanentes, com direito a voz.
§ 2º – A presidência da Caisans-MG será exercida pelo Secretário de Estado de Planejamento e Gestão.
§ 3º – A atuação na Caisans será considerada serviço de relevante interesse público e não será remunerada.
Art. 41 – A Caisans-MG contará com uma Secretaria Executiva, composta por um Secretário Executivo e uma
equipe de assessoramento técnico e administrativo.
§ 1º – A Secretaria Executiva contará com um grupo de apoio formado por servidores dos órgãos e entidades
do Estado que compõem a Caisans-MG para o desenvolvimento de atividades e ações no âmbito de sua
competência temática.
§ 2º – As atividades e ações do grupo de apoio correrão à conta de dotação orçamentária das secretarias
correspondentes.
§ 3º – As atribuições da Secretaria Executiva e do grupo de apoio serão estabelecidas no Regimento Interno
da Caisans-MG, cuja elaboração caberá à própria Secretaria Executiva.
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Art. 42 – A Caisans-MG se reunirá uma vez a cada trimestre, ou extraordinariamente, de acordo com o estabelecido
pelo seu Regimento Interno.
Art. 43 – O Presidente indicará o Secretário de Estado que presidirá as reuniões da Caisans-MG em sua ausência.
Art. 44 – A programação e a execução orçamentária e financeira dos programas e ações que integram a Pesans e
o Plesans são de responsabilidade dos órgãos e entidades da administração pública estadual conforme a natureza
temática a que se referem, observadas as respectivas competências exclusivas e as demais disposições da legislação
aplicável.
Art. 45 – A Caisans-MG poderá instituir grupos de trabalho para ações específicas de SAN.
Seção IV
Da Adesão ao Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional
Art. 46 – As estratégias de adesão ao Sisan serão definidas em regulamento próprio.
Parágrafo único – A adesão dos municípios ao Sisan poderá receber pontuação adicional no acesso a programas
estaduais de SAN, conforme normas estaduais e nacionais.
CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 47 – A Seplag prestará apoio logístico, operacional, administrativo, material, orçamentário e financeiro ao
Consea-MG e à Caisans-MG.
Art. 48 – As despesas de manutenção e funcionamento da Caisans-MG e do Consea-MG serão garantidas por
dotações orçamentárias específicas, previstas no Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – e respectivas
leis orçamentárias.
Art. 49 – Ficam revogados:
I – o Decreto nº 40.324, de 23 de março de 1999;
II – o Decreto nº 44.355, de 19 de julho de 2006;
III – o Decreto nº 46.792, de 2 de julho de 2015.
Art. 50 – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 2 de outubro de 2018;
230º da Inconfidência Mineira e 197º da Independência do Brasil.
FERNANDO DAMATA PIMENTEL
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