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APRESENTAÇÃO 

 

 De acordo com o disposto na lei municipal n°0561/2015 a alimentação 

adequada é direito básico do ser humano, indispensável à realização dos seus 

direitos consagrados na Constituição Federal e Estadual, cabendo ao poder 

público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para respeitar, 

proteger, promover e prover o Direito Humano à Alimentação Adequada e 

Segurança Alimentar e Nutricional de toda a população. 

 A construção do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – 

PLAMSAN é um compromisso assumido entre o Governo Município de 

Manfrinópolis e Governo Federal através da assinatura do Termo De Adesão ao 

Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional de nº 016/201. 

 O Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Manfrinópolis, 

foi elaborado visando garantir a efetivação dos programas e ações que promovam 

o Direto Humano à Alimentação Adequada e a Segurança Alimentar e Nutricional, 

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

alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a 

outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares 

promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, 

cultural, econômica e socialmente sustentáveis.  

 O presente plano foi elaborado a partir das metas, ações e Diretrizes 

emanadas das Conferências e do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional e também da abordagem da contextualização e diagnóstico do 

Município, apontando índices que foram levados em conta na sua construção, na 

construção do SISAN e a implantação no Município, as diretrizes que estão 

elencadas com os programas/projetos/ações, os indicadores do monitoramento e 

avaliação e por fim as perspectivas e desafios para a Política de Segurança 

Alimentar e Nutricional.  
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CAPÍTULO I 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

1.0 – O MUNICÍPIO 

 

1.0.1 – COLONIZAÇÃO 

 

Na extensa região onde se localiza o Município, habitaram 

inúmeros indígenas. Dentre as tribos mais conhecidas estavam os Chapuás, 

Chovas e os Caiurucrês.  

A região vivenciou os problemas com a Revolta do Contestado 

(1912 – 1916). Mais tarde, participou e assimilou o período conturbado das 

pendengas judiciais entre posseiros de terras e grileiros. Foi marcante o Levante 

dos Posseiros, em 1957, ocasião em que grande parte das terras desta porção 

territorial foi legalizada. 

Entre os anos de 1950 a 1956 desbravadores passaram pela área 

onde se situa o Município abrindo picadas que iam até o município de Barracão, 

que já era uma vila e possuía um pequeno comércio. Esses desbravadores 

moravam no Marrecas (hoje município de Francisco Beltrão) e seu principal 

objetivo era realizar um levantamento do local.  

À noite, estas pessoas se reuniam em torno de fogueiras que, 

além de afugentar os animais selvagens (na época eram comuns: onças, 

macacos, quatis, veados, tatus, urus, jacutingas, nhambus, entre outros), serviam 

para marcar os lugares por onde passavam. Os terrenos deste território, em 

grande parte, pertenciam à colonizadora Erechim e a outra parte, à GETSOP 

(Grupo Executivo para as Terras do Sudoeste Paranaense), que era um órgão 

federal.  

Em 1954, um trator de esteira, trazido pela colonizadora Erechim, 

do Rio Grande do Sul, abriu a estrada que hoje liga o município de Francisco 

Beltrão a Manfrinópolis e Salgado Filho.  

No ano de 1956, começaram a chegar famílias oriundas de Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul, dentre as quais se destacaram: Ladislau Turski, 

José de Paula, André Rabaioli, Valdomiro Pilati e Arcebides Panzera. Estas 

famílias chegavam, desbravavam as matas, abriam picadas para demarcar os 
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terrenos e depois começavam a construir pequenas palhoças de madeira lascada. 

As famílias pioneiras logo se preocuparam com a questão 

religiosa. Como ainda não tinham um local definido para que pudessem se reunir 

e rezar, José de Paula, que tinha uma casa com porão, ofereceu este lugar com 

ponto de encontro para as famílias. Nesta época, não havia padres na localidade 

e o atendimento religioso acontecia, de três em três meses, no município de 

Salgado Filho.  

O porão também era utilizado como escola. Nesta época, um 

morador, de nome Pires, ofereceu-se para ensinar as crianças, tornando-se o 

primeiro professor da localidade. 

Em 1958, o Padre que atendia a localidade trouxe a imagem de 

São Cristóvão, que posteriormente se tornou o Padroeiro do Município.  

As manhãs de domingo eram reservadas para caçadas, pois 

havia muitas espécies de animais silvestres e à noite, as pessoas se reuniam 

para contar as histórias das caçadas, jogar baralho e cantar. 

 

1.0.2 - ORIGEM DO NOME DO MUNICÍPIO 

 

A primeira denominação da localidade foi Encantilado, devido a 

um episódio acontecido nas viagens de alguns desbravadores. Em uma destas 

viagens pelo local onde se situa o Município, um dos viajantes, depois de terem 

pernoitado próximo do rio, que na época ainda não tinha nome, e seguirem em 

direção ao município de Barracão, pediu aos colegas que pegassem o cantil 

(objeto utilizado na época para transportar e conservar a cachaça) e ao 

procurarem, perceberam que o haviam esquecido no local em que tinham 

pernoitado. Então, resolveram que dois deles voltariam para buscá-lo. Deste 

episódio nasceu o nome do rio próximo ao local onde tinham pernoitado, pois ao 

perguntarem onde poderia estar o cantil, alguém respondeu que estaria do outro 

lado do rio. Desta forma, surgiu o nome Encantilado, dado ao rio e, também, à 

localidade.  

Para o pesquisador José Carlos Veiga Lopes, o nome do 

Município é uma homenagem a Moisés Manfrim que era madeireiro da região. 

A palavra Manfrinópolis é formada pelo termo Manfrin e pelo 

sufixo grego polis. O termo Manfrin é um sobrenome que se origina da cultura 
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alemã. O termo pólis é sufixo grego e significa cidade, portanto, “Cidade de 

Manfrin”. 

 

1.0.3 - INSTALAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

 O Município nunca foi distrito e teve seu nome alterado quando foi criado 

através da Lei Estadual nº 11.261, de 21 de dezembro de 1995, sancionada pelo 

Governador Jaime Lermer, com território desmembrado do município de Salgado 

Filho. A instalação deu-se em 1º de janeiro de 1997. 

 

1.1 - ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

 

O município de Manfrinópolis situa-se na região Sudoeste do 

Paraná possuindo uma área territorial de 217,549 quilômetros quadrados, a uma 

altitude média de 640 metros acima do nível do mar. Limita-se ao Norte com os 

municípios de Pinhal de São Bento e Ampére, ao Sul com Flor da Serra do Sul, a 

Leste com Francisco Beltrão e a Oeste com Salgado Filho.   

FIGURA 1 Localização de Manfrinópolis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.muninet.com.br – 2007. 

O Município fica distante 539 quilômetros da Capital do Paraná e 

pertence à Comarca do município de Francisco Beltrão. 

O clima, segundo a classificação de Köeppen, é do tipo CFA, 

subtropical úmido mesotérmico, com verões quentes e geadas pouco frequentes, 

com tendências de concentração das chuvas nos meses de verão, porém sem 

estação seca definida. A temperatura média dos meses mais quentes é superior a 

http://www.muninet.com.br/
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22º centígrados e a temperatura média das mínimas é de 15º centígrados, com 

umidade relativa do ar em torno de 70%. A precipitação pluviométrica anual é de 

1.950 milímetros.  

O relevo varia de, fortemente ondulado, montanhoso, com altitude 

nos fundos dos vales, mais baixos em torno de 400 metros e nas áreas mais 

elevadas, com altitude máxima de 960 metros. 

A vegetação primária remanescente é do tipo floresta subtropical 

subperenifolia, com predomínio de árvores de médio e grande porte. 

Os principais cursos de água são: Rio Encantilado, Rio Barra 

Grande, Rio Sarandi, Rio Tunal e Rio Tamandaré. 

As principais comunidades são: São Sebastião da Bela Vista, 

Santa Terezinha, Bela Vista do Encantilado, Linha Aparecida, Santo Antonio do 

Divisor, Rio Tunal, Três de Maio, Tamandaré, Bom Jesus, São João, Roncador, 

Tancredo Bengher, São Jorge, Castelo Branco, São José, Gleba dos Morros, 

Golin, Mull, Planaltinho e Santa Luzia.  

 

1.2 - ELEMENTOS DEMOGRÁFICOS 

 

O Município de Manfrinópolis já chegou a ter uma população de 

aproximadamente 3.306 habitantes no ano de 2007.  

No ano de 2010 a população era de 3.127 habitantes, sendo 

1.680 masculinas e 1.447 femininas. Para 2014 a população estimada é de 

3.003.Como se pode notar, a população de 2014 tem-se mostrado estável, 

permanecendo na faixa de 3.000 habitantes. 

A tabela abaixo demonstra a distribuição da população, por faixa 

etária, relativa ao ano de 2010, que é praticamente idêntica aos dias atuais.  

 

TABELA 1 – Distribuição da População por faixa etária 

FAIXA ETÁRIA MASCULINO FEMININO TOTAL 

Menores de 1 ano 28 17 45 

De 1 a 4 anos 93 102 195 

De 5 a 9 anos 185 133 318 

De 10 a 14 anos 215 187 402 
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De 15 a 19 anos 184 141 325 

De 20 a 49 anos 703 610 1.303 

De 50 a 79 anos 351 407 758 

De 80 anos ou mais 10 14 24 

TOTAL 1.769 1.611 3.380 

Fonte: IBGE-censo demográfico 2010. 

 

Em relação à população residente na área urbana e rural, 

constata-se que há ainda grande parte da população que permanece na zona 

rural, contrastando com a maioria dos municípios. 

  

TABELA 2 – População Residente na Área Urbana e Rural 

TIPO DE DOMICÍLIO MASCULINA FEMININO TOTAL 

Urbano 352 300 652 

Rural 1.328 1.147 2.475 

TOTAL 1.680 1.447 3.127 

 Fonte: IBGE-censo demográfico 2010.  

 

1.3 - INDICADORES ECONÔMICOS E SOCIAIS 

 

A economia do Município de Manfrinópolis está assim distribuída em relação 

aos ramos de atividades: 

 

TABELA 3 – Distribuição da economia. 

Ramos de Atividade Valor (R$ 1.000,00) 

Agropecuária 19.003 

Indústria 2.579 

Serviços 17.318 

TOTAL 38.900 

Fonte: IPARDES-Caderno Estatístico/abril2015 

 

 O PIB per capita (Produto Interno Bruto por habitante) demonstra que o 

Município possui renda (inferior ou posterior)ao PIB per capita do Brasil e do 

Paraná, conforme tabela abaixo:  
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TABELA 4 – PIB per capita 

ENTE FEDERADO ANO VALOR 

Brasil 2012 22.646 

Paraná 2012 24.195 

Manfronópolis 2012 13.352 

Fonte: http://www.ipardes.gov.br/pdf/indices/pib_municipal.pdf. 

 

O IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), que demonstra o 

desempenho do Município em relação aos indicadores da educação, saúde e 

área social, possui índice (inferior ou posterior) ao IDH do Brasil e do Paraná, 

conforme tabela abaixo: 

 

TABELA 5 – IDH 

   ENTE FEDERADO            ANO           ÍNDICE 

Brasil 2010 0,727 

Paraná 2010 0,820 

Manfrinópolis 2010 0,645 

Fonte: http://g1.globo.com/economia/idhm-2013/index.html. 

 

1.3.1 – RENDA 

 

 A renda per capita média de Manfrinópolis cresceu 300,34% nas últimas 

duas décadas, passando de R$ 108,87, em 1991, para R$ 229,76, em 2000, e 

para R$ 435,85, em 2010. Isso equivale a uma taxa média anual de crescimento 

nesse período de 7,57%. A taxa média anual de crescimento foi de 8,65%, entre 

1991 e 2000, e 6,61%, entre 2000 e 2010. A proporção de pessoas pobres, ou 

seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 

2010), passou de 83,52%, em 1991, para 56,03%, em 2000, e para 20,57%, em 

2010. A evolução da desigualdade de renda nesses dois períodos pode ser 

descrita através do Índice de Gini, que passou de 0,59, em 1991, para 0,58, em 

2000, e para 0,47, em 2010. 

 

TABELA 6 – Renda, Pobreza e Desigualdade 

http://www.ipardes.gov.br/pdf/indices/pib_municipal.pdf
http://g1.globo.com/economia/idhm-2013/index.html
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 1991 2000 2010 

Renda per capita (em R$) 108,87 229,76 435,85 

% de extremamente pobres 59,59 30,16 9,23 

% de pobres 83,52 56,03 20,57 

Índice de Gini 0,59 0,58 0,47 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP. 

 

 o Índice Ipardes de Desenvolvimento Municipal – IPDM, é um índice que 

procura captar par os municípios do Estado do Paraná, estágios de 

desenvolvimento em suas dimensões mais importantes. São consolidados os 

índices parciais de renda e emprego, de educação e de saúde, e por fim, no 

índice geral, dado pela media simples dos três índices anteriores. Os índices 

apresentam variações de 0 a 1, números que representam respectivamente 

condições mínimas e máximas de desenvolvimento. O município apresenta o 

índice de 0,6165. 

 

TABELA 7 – Índice Ipardes de Desempenho Municipal - IPDM - 2015  

Informações  Índice  

IPDM – Emprego, renda e produção agrícola 

IPDM – Educação  

IPDM – Saúde 

Índice Ipardes de Desenvolvimento Municipal- IPDM 

0,3725 

0,6238 

0,8533 

0,6165 

Fonte: IPARDES 

   

1.3.2 – TRABALHO 

 

Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais 

(ou seja, o percentual dessa população que era economicamente ativa) passou 

de 77,19% em 2000 para 72,01% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de 

desocupação (ou seja, o percentual da população economicamente ativa que 

estava desocupada) passou de 0,90% em 2000 para 1,82% em 2010.  

 

TABELA 8 - Ocupação da população de 18 anos ou mais 
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 2000 2010 

Taxa de atividade 77,19 72,01 

Taxa de desocupação  0,90 1,82 

Grau de formalização dos ocupados - 18 anos ou mais 49,77 39,85 

Nível educacional dos ocupados   

% dos ocupados com fundamental completo 17,50 32,23 

% dos ocupados com médio completo  7,27 20,24 

Rendimento médio   

% dos ocupados com rendimento de até 1 s.m.  79,01 50,04 

% dos ocupados com rendimento de até 2 s.m.  90,43 85,81 

Percentual dos ocupados com rendimento de até 5 salários mínimo 96,36 95,49 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP. 

 

Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou 

mais do município, 64,91% trabalhavam no setor agropecuário, 0,00% na 

indústria extrativa, 8,27% na indústria de transformação, 3,36% no setor de 

construção, 0,00% nos setores de utilidade pública, 6,00% no comércio e 16,88% 

no setor de serviços.  

 

1.3.3 – HABITAÇÃO 

 

TABELA 9 – Percentagem da População 

 1991 2000 2010 

% da população em domicílios com água encanada 41,83 66,20 89,21 

% da população em domicílios com energia elétrica 55,88 78,64 97,92 

% da população em domicílios com coleta de lixo. *Somente para 

população urbana. *Somente para população urbana 

- 49,81 91,85 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP. 

 

TABELA 10 - Vulnerabilidade Social 

Crianças e Jovens 1991 2000 2010 

Mortalidade infantil 37,50 26,41 15,10 

% de crianças de 0 a 5 anos fora da escola - 89,47 69,00 
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% de crianças de 6 a 14 fora da escola 37,72 8,50 1,63 

% de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, não trabalham e são 

vulneráveis, na população dessa faixa 

- 12,45 8,75 

% de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos 3,60 1,43 5,03 

Taxa de atividade - 10 a 14 anos - 44,50 32,05 

Família    

% de mães chefes de família sem fundamental e com filho menor, no total 

de mães chefes de família 

10,33 11,39 7,47 

% de vulneráveis e dependentes de idosos 3,20 5,58 1,93 

% de crianças com até 14 anos de idade que têm renda domiciliar per 

capita igual ou inferior a R$ 70,00 mensais 

69,13 41,85 11,15 

Trabalho e Renda    

% de vulneráveis à pobreza 93,34 72,61 41,38 

% de pessoas de 18 anos ou mais sem fundamental completo e em 

ocupação informal 

- 51,88 55,30 

Condição de Moradia    

% da população em domicílios com banheiro e água encanada 38,92 40,73 90,96 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP. 

 

 1.4 – ASSISTENCIA SOCIAL  

 

A Assistência Social está organizada por meio do Sistema Único de 

Assistência Social (Suas), presente em todo o Brasil. Seu objetivo é garantir a 

proteção social aos cidadãos, ou seja, apoio a indivíduos, famílias e à comunidade no 

enfrentamento de suas dificuldades, por meio de serviços, benefícios, programas e 

projetos. Por isso que o MDS disponibiliza aos município recurso para a ampliação da 

rede e a qualificação de seus serviços, sendo este, um Centro de Referência de 

Assistência Social – CRAS co-financiado pelo MDS. 

O Cadastro Único é o sistema que registra as informações sobre cada 

família de baixa renda, identificando seus membros e suas condições econômicas 

e sociais. O governo federal utiliza os dados do Cadastro Único para conceder 

benefícios de programas sociais, como: Tarifa Social de Energia Elétrica, 

Benefício de Prestação Continuada (BPC), Programa Bolsa Família, entre outros. 
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O município já vem realizando as atividades de cadastramento e possui: 

423 famílias inseridas no Cadastro Único;  

369 famílias com o cadastro atualizado nos últimos dois anos;  

279 famílias com renda até ½ salário mínimo; e 

238 famílias com renda até ½ salário mínimo com o cadastro atualizado. 

O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda que 

atende famílias em situação de extrema pobreza e pobreza, identificadas no 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Atualmente, são 

elegíveis ao PBF, as famílias que tenham: cadastros atualizados nos últimos 24 

meses; e renda mensal por pessoa de até R$ 85,00 ou renda mensal por pessoa 

de R$ 85,01 a R$170,00, desde que possuam crianças ou adolescentes de 0 a 17 

anos em sua composição. 

No município há 133 famílias beneficiárias do Bolsa Família. Essas famílias 

equivalem, aproximadamente, a 9,56% da população total do município, e inclui 

47 famílias que, sem o programa, estariam em condição de extrema pobreza. No 

mês de junho de 2018 foram transferidos R$ 19.833,00 às famílias do Programa e 

o benefício médio repassado foi de R$ 149,12 por família. Conforme estudo 

realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), fundação pública 

federal vinculada ao Ministério do Planejamento, a cada R$ 1,00 transferido às 

famílias do programa, o Produto Interno Bruto (PIB) municipal tem um acréscimo 

de R$ 1,78. 

Quando uma família entra no programa, ela e o poder público assumem 

compromissos para garantir o acesso de suas crianças e adolescentes à saúde e 

à educação. Esses compromissos são conhecidos como condicionalidades: • 

crianças menores de 7 anos devem ser vacinadas e ter acompanhamento de 

peso e altura;  

• gestantes precisam fazer o pré-natal;  

• crianças e adolescentes de 6 a 15 anos devem ter frequência escolar 

mínima de 85% a cada mês; e  

• jovens de 16 e 17 anos devem ter frequência escolar mínima de 75% das 

aulas a cada mês. 

 

 

 



13 

1.5 - EDUCAÇÃO  

 

 Considera-se educação o processo mediante o qual se afeta a uma pessoa 

estimulando-a para que desenvolva suas capacidades cognitivas e físicas para 

poder se integrar plenamente na sociedade que a rodeia. 

No processo educativo em estabelecimentos de ensino, os conhecimentos 

e habilidades são transferidos para as crianças, jovens e adultos sempre com o 

objetivo de desenvolver o raciocínio dos alunos, ensinar a pensar sobre diferentes 

problemas, auxiliar no crescimento intelectual e na formação de cidadãos capazes 

de gerar transformações positivas na sociedade. 

No Município, existem sete instituições de ensino: duas da rede 

estadual, quatro da rede municipal e uma da rede privada, que são: 

- Colégio Estadual São Cristóvão - Ensino Fundamental e Médio, 

localizado na sede do Município; 

- Escola Estadual Rui Barbosa - Ensino Fundamental, localizada na 

Linha São Sebastião da Bela Vista; 

- Escola Municipal Eça de Queirós - Educação Infantil e Ensino 

Fundamental de 1ª a 5º ano, localizada na sede do Município; 

- Escola Rural Municipal Getúlio Vargas - Ensino Fundamental de 1ª a 5º 

ano, localizada na Linha Santa Terezinha; 

- Escola Municipal Cecília Meireles - Educação Infantil e Ensino 

Fundamental de 1ª a 5º ano ; 

- Centro Municipal de Educação Infantil Mundo Encantado, localizado na 

sede do Município; 

 Atualmente, o total de alunos atendidos pela rede municipal de ensino 

totaliza 288, sendo que desse total, 86 estão matriculados na educação infantil e 

202 no ensino fundamental séries iniciais. 

 A alimentação escolar do município faz parte do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar - PNAE que tem por objetivo contribuir para o 

crescimento e desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar dos 

estudantes bem como atender as necessidades nutricionais dos alunos 

durante o período letivo e promover práticas alimentares saudáveis aos 

alunos e também a toda comunidades escolar . A forma de gestão do PNAE 

(PNAE -  creche; PNAE -  pré-escola;  PNAE -  fundamental) deste 
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município é centralizada, ou seja, alimentos são comprados pelo Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura e Esporte recebidos na central de 

recebimento e distribuídos para as Escolas Urbanas, Rurais e Centros de 

Educação Infantil pela própria secretaria. 

 O PNAE garante, repasse financeiro exclusivo para Alimentação Escolar, 

por meio de transferência de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação – FNDE, para todos os alunos matriculados na educação básica. 

 O cardápio da alimentação escolar do município é elaborado por um 

nutricionista Responsável Técnico seguindo a legislação do PNAE. A compra dos 

gêneros alimentícios é feita através de licitação e chamada pública. 

 Do total dos recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação – FNDE, no mínimo 30% deverá ser utilizado na 

aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do 

Empreendedor Familiar Rural. 

 A aquisição desses alimentos no município é realizado através de chamada 

pública onde são adquiridos uma variedade de alimentos da agricultura familiar 

como frutas, verduras e legumes, pães, doce de frutas e sucos de uva. 

 Os manipuladores de alimentos são capacitados pelo menos uma vez por 

ano, com temas diversos como, boas praticas de manipulação de alimentos, 

cardápios, trabalho em equipe, educação alimentar, preparo dos alimentos, 

oficinas culinárias, palestras motivacionais e outros. 

 

 1.6 - SAÚDE  

  

 A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Manfrinópolis possui 

atualmente 02 Unidades Básicas de Saúde – UBS, 02 equipes Estratégia Saúde 

da Família – ESF e 01 Núcleo de apoio à Saúde da Família, representando 100% 

de cobertura. E ainda conta com o departamento de Vigilância em Saúde que é 

composto pela Vigilância Sanitária e Epidemiológica. 

As ações existentes com relação a Segurança Alimentar e Nutricional 

são realizadas pelos profissionais da área de saúde e estão destacadas na 

Vigilância Sanitária através do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – 

SISVAN. 

O SISVAN é um sistema de informação que tem por objetivo fazer 

o diagnóstico descritivo e analítico da situação alimentar e nutricional da 
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população brasileira. Este monitoramento contribui para o conhecimento da 

natureza e magnitude dos problemas de nutrição, identificando as áreas 

geográficas, segmentos sociais e grupos populacionais acometidos de maior 

risco aos agravos nutricionais.  

Outra forma de gerar ações de Segurança Alimentar e Nutricional é através do Núcleo 

de Apoio à Saúde da Família – NASF que irá iniciar no município a partir do ano de 2018.  

NASF é uma equipe composta por profissionais de diferentes áreas de 

conhecimento, que devem atuar de maneira integrada e apoiando os 

profissionais das Equipes Saúde da Família, das Equipes de Atenção Básica 

para populações específicas, compartilhando as práticas e saberes em saúde 

nos territórios sob responsabilidade destas equipes.  

Criado com o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações da 

atenção básica, bem como sua resolubilidade, o NASF deve buscar contribuir 

para a integralidade do cuidado aos usuários do SUS, principalmente por 

intermédio da ampliação da clínica, auxiliando no aumento da capacidade de 

análise e de intervenção sobre problemas e necessidades de saúde, tanto em 

termos clínicos quanto sanitários e ambientais dentro dos territórios. 

 

1.7 – AGRICULTURA   

 

É a partir da agricultura que obtemos nosso sustento, portanto é uma 

atividade produtiva de suma importância para o homem, contribuindo de 

formar direta na segurança alimentar. 

O Município de Manfrinópolis tem como principais atividades agrícolas 

cultivo de milho, bovinocultura de leite, avicultura de corte e postura enfatizando 

também o cultivo de hortaliças e frutas. 

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), criado pelo art. 19 da Lei nº 

10.696, de 02 de julho de 2003, possui duas finalidades básicas: promover o 

acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar. Para o alcance desses 

dois objetivos, 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 àquelas atendidas pela rede socioassistencial, pelos 

equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional e pela rede pública e 

filantrópica de ensino.  
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O PAA também contribui para a constituição de estoques públicos de 

alimentos produzidos por agricultores familiares e para a formação de estoques 

pelas organizações da agricultura familiar. Além disso, o programa promove o 

abastecimento alimentar por meio de compras governamentais de alimentos; 

fortalece circuitos locais e regionais e redes de comercialização; valoriza a 

biodiversidade e a produção orgânica e agroecológica de alimentos; incentiva 

hábitos alimentares saudáveis e estimula o cooperativismo e o associativismo. 

O PAA no município tem um histórico longo, ele este ativo até 2010 através 

da Secretaria de Assistência Social que neste ano fez a desistência do programa 

e em 2014 ele foi aderido novamente pela Secretaria de Educação através da 

Secretaria do Trabalho e em 2015 foi feito a adesão através do MDS, Termo de 

Adesão nº 1900/2015 com a modalidade Doção Simultânea e atualmente a 

secretaria gestora do programa é a Agricultura.  

Estão cadastrados no programa 11 Agricultores Familiares e os alimentos 

adquiridos são frutas, verduras, legumes panificados, doces caseiros e melado 

que são distribuídos as instituições de ensino municipal e estadual, sendo 

contempladas duas escolas Municipais um Centro de Educação Infantil Municipal 

um Colégio Estadual e uma Escola Estadual e o Centro de Referencia e 

Assistência Socal – CRAS.   

 

CAPÍTULO II 

A CONSTRUÇÃO DO SISAN E A IMPLANTAÇÃO NO MUNICÍPIO 

 

 O Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN, instituído pela 

LOSAN Lei Federal n° 11,346/2006, tem por objetivo assegurar o Direito Humano 

a Alimentação Adequada – DHAA, através de formulação, articulação e 

implementação, de maneira intersetorial e com a participação da sociedade civil 

organizada, políticas, planos, programas e ações de segurança alimentar e 

nutricional em âmbitos nacional, estadual e municipal, bem como, monitorar e 

avaliar as mudanças que ocorreram na área de alimentação e nutrição e 

verificar o impacto dos programas e ações de segurança alimentar e nutricional 

sobre a população a qual se destinava a política. 

 O SISAN é composto por quatro elementos: 

  - Conferencias: Nacional, Estadual e Municipal; 
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 - Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA: Nacional, 

Estadual e Municipal; 

 - Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional CAISAN: 

âmbito Nacional; 

 - Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional CAISAN: 

Estadual e Municipal; 

 - Representantes da Sociedade civil como órgãos e entidades de 

segurança alimentar e nutricional das três esferas do governo. 

 No município o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional foi criado 

através da Lei Municipal 0180/2003 de 23 de dezembro de 2003 e também tem 

suas competências, composição e funcionamento disposto através do Decreto 

0871/2015 de 04 de maio de 2015 e Decreto 0998/2016 de 24 de outubro de 

2016. O conselho é um órgão colegiado composto por 1/3 de representantes 

governamental e 2/3 de representantes da sociedade civil organizada, tendo com 

competência propor e pronunciar – se sobre as diretrizes da Política Municipal de 

Segurança Alimentar e Nutricional implementadas pelo governo.  

 Já foram realizadas no município duas Conferências de Segurança 

Alimentar e Nutricional, a I Conferência em 04 de junho de 2011 e a II 

Conferência em 29 de maio de 2015. 

 Através da Lei Municipal 0561/2015 de 24 de março de 2015, foi criado no 

Município os Componentes do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional que 

são: A Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional; o Conselho Municipal 

de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA Municipal; a Câmara Municipal 

Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional – CAISAN Municipal, bem 

como,  a lei também dispões dos parâmetros para a elaboração e implementação 

do Plano de Segurança Alimentar e Nutricional.  

 O termo de Adesão ao Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional – 

SISAN do Município de Manfrinópolis, Termo n° 016/2016, processo 

n°14.220.718-4, foi assinado no dia 17 de maio de 2017. 

 No dia 11 de outubro de 2017, o ministério de Desenvolvimento Social e 

Combate a Fome – MDS através da Secretaria de Segurança Alimentar e 

Nutricional, formalizou com a Resolução nº 5 a adesão do município as SISAN, 

a qual foi publicada em Diário Oficial da União, Seção 1 do dia 11 de outubro 

de 2017. 
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 A elaboração do Plano de Segurança Alimentar e Nutricional em âmbito 

Estadual, Distrital ou Municipal cabe a Câmara Intersetorial de Segurança 

Alimentar e Nutricional, de forma pactuada entre os diversos setores 

relacionados com a Segurança Alimentar e Nutricional e com base nas 

diretrizes e prioridades estabelecidas pelo Conselho de Segurança Alimentar e 

Nutricional. Nesse contexto cabe a CAISAN Municipal de Manfrinópolis a 

elaboração do Plano Municipal, não deixando de observar os princípios e 

diretrizes estabelecidas pela Legislação Federal, com o propósito de garantir o 

Direto Humano a Alimentação Adequada – DHAA.  

 

CAPÍTULO III 

 

DIRETRIZES DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL 

 

 Com a instituição da Política Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional, o Decreto Federal nº 7.272 de 2010 estabeleceu diretrizes, que 

estão sendo seguidas para elaboração do presente Plano Municipal de 

Segurança Alimentar e Nutricional, conforme segue:  

 

Diretriz 1 - Promoção do acesso universal à alimentação adequada e saudável, 

com prioridade para as famílias e pessoas em situação de insegurança 

alimentar e nutricional; 

Diretriz 2 - Promoção do abastecimento e estruturação de sistemas 

descentralizados e sustentáveis de produção, extração, processamento e 

distribuição de alimentos, inclusive os de base agroecológicas; 

Diretriz 3 - Instituição de processos permanentes de educação alimentar e 

nutricional, pesquisa e formação nas áreas de segurança alimentar e 

nutricional e do direito humano à alimentação adequada; 

Diretriz 4 - Promoção, universalização e coordenação das ações de 

segurança alimentar e nutricional, voltadas para quilombolas e demais povos e 

comunidades tradicionais, povos indígenas e assentados da reforma agrária; 

Diretriz 5 - Fortalecimento das ações de alimentação e nutrição em todos os 
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níveis da atenção à saúde, de modo articulado às demais políticas de 

segurança alimentar e nutricional; 

Diretriz 6 - Promoção do acesso universal à água de qualidade e em 

quantidade suficiente, com prioridade para as famílias em situação de 

insegurança hídrica e para produção de alimentos da agricultura familiar e da 

pesca e aquicultura; 

Diretriz 7 - Apoio às iniciativas de promoção da soberania alimentar, 

segurança alimentar e nutricional e do direito humano à alimentação 

adequada em âmbito internacional e a negociações internacionais; 

Diretriz 8 - Monitoramento da realização do direito humano à alimentação 

adequada. 

 

Diretriz 1 - Promoção do acesso universal à alimentação adequada e 

saudável, com prioridade para as famílias e pessoas em situação de 

insegurança alimentar e nutricional 

 

Programa/Projeto/Ação Órgão 

Responsável 

Parceiros Ponte de 

Recursos 

Comentário 

Programa Bolsa Família: 

Programa de 

transferência de renda 

diretamente às famílias 

em situação de pobreza 

e extrema pobreza. 

Integra o Plano Brasil 

sem miséria que tem 

como foco a garantia de 

renda, inclusão produtiva 

e acesso aos serviços 

públicos. Possui três 

eixos principais: a 

transferência de renda 

que promove o alívio 

imediato da pobreza; 

acesso aos direitos 

sociais básicos – saúde, 

educação, assistência 

MDSA 

Secretaria 

Municipal de 

Assistência 

Social 

Secretaria 

de 

Assistência 

Social 

Secretaria 

de Saúde 

Secretaria 

de 

Educação, 

Cultura e 

Esporte 

Federal 

Municipal 

Acompanhamento 

das   

condicionalidades: 

Avaliação semestral 

com os beneficiários 

perfil saúde, 

acompanhamento 

das famílias 

beneficiárias 

priorizando a oferta 

de serviço, 

programas, projetos 

e benefícios da 

Assistência Social. 
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social; as 

condicionalidades em 

cada área reforçam o 

acesso aos direitos 

sociais básicos, ações 

estas que se 

complementam, de modo 

que as famílias 

beneficiarias consigam 

superar a situação de 

vulnerabilidades. 

Lei Municipal nº 

0405/2010 e 

0652/2017,que institui o 

programa municipal de 

Benefícios Eventuais, 

onde garante as famílias 

com vulnerabilidade 

social  uma cesta básica 

de alimentos mensal, 

bem como outros 

benefícios.  

Secretaria 

Municipal de 

Assistência 

Social. 

CRAS Municipal  

Construção de módulos 

sanitários às famílias do 

município em situações 

de vulnerabilidade social. 

Secretaria de 

Saúde  

Secretaria 

de 

Assistência 

Social  

Federal  Promover no 

município melhorias 

sanitárias 

domiciliares, com o 

objetivo de atender 

as necessidades 

básicas de 

saneamento das 

famílias, por meio de 

instalações 

hidrossanitárias 

mínimas, 

relacionadas ao uso 

da água, á higiene e 

ao destino adequado 

dos esgotos 

domiciliares. 

Programa Nacional de 

Alimentação Escolar: 

contribui para o 

Secretaria 

Municipal de 

Educação, 

FNDE/MEC 

Secretaria 

Federal e 

Municipal 
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crescimento, o 

desenvolvimento, a 

aprendizagem, o 

rendimento escolar dos 

estudantes e a formação 

de hábitos de 

alimentação saudáveis, 

por meio da oferta de 

alimentação escolar e 

ações de educação 

alimentar e nutricional. 

Cultura e 

Esporte 

Municipal 

de 

Agricultura 

e Secretaria 

Municipal 

de Saúde 

Programa Estadual leite 

das crianças: Instituído 

pela Lei Estadual nº 

16.475/2010 como um 

direito as crianças de 6 a 

36 meses de idade, com 

renda per capita familiar 

de até ½ salario mínimo 

do Estado, com o 

objetivo de auxiliar das 

deficiências nutricionais 

das crianças. O 

programa consiste na 

distribuição gratuita e 

diária de um litro de leite 

tipo pasteurizado, 

enriquecido com ferro 

quelato e vitaminas A e 

D. 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde  

Secretaria 

Municipal 

de 

Assistência 

Social. 

Comitê 

Leite Das 

Crianças. 

Estadual 

Municipal 

 

Fornecimento de 

alimentação a usuários 

da Política de 

Assistência Social que 

participam dos 

programas, projetos e 

serviços 

desenvolvimentos no 

CRAS Centro de 

Referencia de 

Assistência Social. 

Secretaria 

Municipal de 

Assistência 

Social 

Secretaria 

de 

Agricultura 

Federal 

Municipal  

Atendimento ao 

usuário da política de 

Assistência Social: 

Famílias que 

participam do PAIF 

Serviço de Proteção 

e Atendimento 

Integral à Família que 

são beneficiarias do 

Programa Bolsa 

Família e SCFC – 

Serviço de 
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Convivência e 

Fortalecimento de 

Vínculos: crianças e 

adolescentes de 06 a 

17 anos em situação 

de risco pessoal e 

social com 

fornecimento de 

lanches no período 

em que participam 

das ações. 

 

Diretriz 2 - Promoção do abastecimento e estruturação de sistemas 

descentralizados e sustentáveis de produção, extração, processamento e 

distribuição de alimentos, inclusive os de base agroecológicas. 

Programa/Projeto/Ação Órgão 

Responsável 

Parceiros Ponte de 

Recursos 

Comentário 

Agricultura Familiar no 

Programa de 

Alimentação Escolar: 

Fomento à Agricultura 

Familiar em cumprimento 

a Lei Federal 947/2009 

do PNAE. Aquisição de 

gêneros alimentícios 

diversificados produzidos 

pela agricultura família e 

pelos empreendedores 

familiares. 

Secretaria 

Municipal de 

Educação, 

Cultura e 

Esporte  

Secretaria 

Municipal 

de 

Agricultura  

Secretaria 

Municipal 

de Saúde 

Federal 

 

 

Programa Estadual Leite 

das Crianças instituído 

por Lei Estadual como 

um direito de crianças de 

6 a 36 meses de idade, 

com renda per capita de 

até ½ SM regional com 

objetivo de reduzir as 

deficiências nutricionais 

da população infantil. 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde 

 Estadual e 

Municipal  
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Diretriz 3 - Instituição de processos permanentes de educação alimentar e 

nutricional, pesquisa e formação nas áreas de segurança alimentar e 

nutricional e do direito humano à alimentação adequada. 

 

Programa/Projeto/Ação Órgão 

Responsável 

Parceiros Ponte de 

Recursos 

Comentário 

Formação em Educação 

Alimentar e Nutricional 

para cozinheiros, 

professores, educadores, 

pedagogos e diretores: 

Formação sobre a 

importância da realização 

de atividades de 

Educação Alimentar e 

Nutricional de forma 

permanente em sala de 

aula. Elaboração de 

material para ser 

entregue aos alunos. 

Secretaria 

Municipal de 

Educação, 

Cultura e 

Esporte 

Secretaria 

Municipal 

de Saúde 

Municipal Formação abordando 

temas sobre 

Segurança Alimentar 

e Nutricional; direito 

humano à 

alimentação 

adequada e 

soberania alimentar. 

Estudo sobre fatores 

relacionados sobre a 

obesidade em 

crianças. 

Programa Nacional 

de Alimentação 

Escolar princípios, 

Programa de Aquisição 

de Alimentos – PAA 

instituído pelo artigo 19 

da lei Federal 

10.696/2003 promove o 

acesso aos alimentos às 

populações em situação 

de insegurança alimentar 

e promove a inclusão 

social e econômica no 

campo por meio do 

fortalecimento da 

agricultura familiar. 

Secretaria 

Municipal de 

Agricultura  

Secretaria 

Municipal 

de 

Educação, 

Cultura e 

Esporte 

Federal 

Municipal 

No município, são 

atendidas pelo 

programa as escolas 

e CMEI Municipal, 

Escola e Colégio 

Estadual e as oficinas 

do CRAS. 

Feira livre para 

comercialização da 

atividade artesanal e 

hortifrutigranjeira 

Secretaria 

Municipal de 

Agricultura 

Administra

ção 

Municipal. 

Municipal  
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objetivos, ações e 

responsabilidades, 

elaboração de 

cardápios. 

Qualificação através de 

capacitação às equipes 

de saúde em temas 

relacionados à 

Segurança Alimentar e 

Nutricional. 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde 

 Municipal Capacitação das 

equipes da unidade 

de saúde. 

Promoção de práticas 

alimentares e estilo de 

vida saudáveis, 

participação e promoção 

de eventos para 

divulgação da segurança 

alimentar e nutricional no 

município. 

Secretarias 

Municipais de 

Educação, 

Assistência 

Social, Saúde 

Agricultura. 

Município 

e 

Sociedade 

Civil 

Municipal Participação de 

eventos, reuniões e 

encontros quando a 

realização das ações 

e oficinas das 

referidas secretarias, 

como reuniões de 

pais nas escolas, 

serviços de proteção 

e atenção integral à 

família, programas de 

saúde. 

Encontros Intersetoriais 

para discussão e 

implementação da 

política de segurança 

alimentar e nutricional.  

Secretarias 

Municipais de: 

Saúde 

Assistência 

Social, 

Educação, 

Cultura e 

Esporte, 

Agricultura 

Município Municipal Reuniões periódicas 

para discussão e 

identificação de áreas 

de insegurança 

alimentar e 

nutricional e 

planejamento de 

intervenção. 

 

Diretriz 4 - Promoção, universalização e coordenação das ações de 

segurança alimentar e nutricional, voltadas para quilombolas e demais 

povos e comunidades tradicionais, povos indígenas e assentados da 

reforma agrária. 

 

Programa/Projeto/Ação Órgão Parceiros Ponte de Comentário 
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Responsável Recursos 

Programa de Aquisição 

de Alimentos – PAA. 

Instituído pelo artigo 19 d 

Lei federal 10.696/2003 

promove o acesso à 

alimentos às populações 

em situação de 

insegurança alimentar e 

promove a inclusão 

social e econômica no 

campo por meio do 

fortalecimento da 

agricultura familiar. 

Podem comprar as 

instituições que fornecem 

refeições regularmente, 

como hospitais, quartéis, 

presídios, restaurantes 

universitários e refeitórios 

de entidades 

assistenciais. 

MDSA 

 

Estados 

Municípios  

Federal Uma das 

modalidades do PAA, 

a compra 

institucional, permite 

que estados, 

municípios e órgãos 

federais comprem 

alimentos da 

agricultura familiar 

por meio de 

chamadas públicas, 

com dispensa de 

licitação pública. 

Programa Nacional de 

Fortalecimento da 

Agricultura Familiar. 

Programa de crédito que 

permite acesso a 

recursos financeiros para 

o desenvolvimento da 

agricultura familiar. 

Beneficia agricultores 

familiares, assentados da 

reforma agrária e povos e 

comunidades 

tradicionais, que podem 

fazer financiamentos de 

forma individual ou 

coletiva, com taxas de 

juros abaixo da inflação. 

MDSA Secretaria 

Municipal 

de 

Agricultura 

Federal Facilita a execução 

das atividades 

agropecuárias, ajuda 

na compra de 

equipamentos e 

contribui no aumento 

da renda e melhoria 

da qualidade de vida 

no campo. 

Programa Nacional de 

Alimentação Escolar- 

instituído pela Lei nº 

Secretaria de 

Educação 

Cultura e 

Secretaria 

Municipal 

de 

Federal Garantia de 

segurança alimentar 

e nutricional, bem 
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11.947/2009, prevê a 

compra de ao menos 

30% dos alimentos – 

provenientes da 

agricultura familiar para 

serem servidos nas 

escolas da rede pública 

de ensino. 

Esporte Agricultura  como para o 

desenvolvimento 

local, geração de 

renda para os 

agricultores e o 

município. A compra 

é feita por meio de 

chamadas públicas, 

com dispensa de 

licitação. O programa 

possibilita a aquisição 

de alimentos da 

agricultura familiar. 

 

Diretriz 5 - Fortalecimento das ações de alimentação e nutrição em todos os 

níveis da atenção à saúde, de modo articulado às demais políticas de 

segurança alimentar e nutricional. 

 

Programa/Projeto/Ação Órgão 

Responsável 

Parceiros Ponte de 

Recursos 

Comentário 

Atenção à Saúde 

Materno Infantil: 

SISPRENAL e rede de 

Apoio ao Aleitamento 

Materno, Mãe 

Paranaense e Beta 

positivo incluída no 

SISPRENAL  

Secretaria 

Municipal de 

Saúde 

Unidade 

Básica de 

Saúde 

Federal 

Estadual e 

Municipal  

Cadastro e 

monitoramento das 

gestantes que 

realizam o pré-natal 

nas unidades de 

saúde, com oferta de 

consultas e exames. 

Atenção materno-

infantil nas ações do 

pré-natal e puerpério 

e o acompanhamento 

do crescimento e 

desenvolvimento das 

crianças, em especial 

no seu primeiro ano 

de vida. 

Fiscalização de 

estabelecimentos que 

manipulam, fabricam e 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde 

Vigilância 

Sanitária 

Federal 

Estadual e 

Municipal 

Ações educativas e 

de fiscalização por 

parte da vigilância 

sanitária na área de 
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comercializam alimentos. alimentos visando 

garantir a segurança 

alimentar e 

nutricional. 

Monitoramento do estado 

nutricional de alunos da 

rede municipal de ensino. 

Secretaria 

Municipal de 

Educação, 

Cultura e 

Esporte 

Escolas 

Municipais 

e CMEI 

Municipal 

 

Aferição do peso e 

estatura dos alunos 

da rede municipais 

de ensino, através 

dos sistemas 

próprios. 

Fornecimento de 

alimentação especial 

pelo Programa Nacional 

de Alimentação Escolar. 

Secretaria 

Municipal de 

Educação, 

Cultura e 

Esporte 

Escolas 

Municipais 

CEMEI 

Federal 

Municipal 

Fornecimento de 

alimentação especial 

para alunos com 

doenças celíacas, 

intolerância à lactose, 

dislipidemia, 

fenilcetonúria, 

diabetes mellitus na 

escola municipal e 

CMEI. 

Monitoramento da 

situação alimentar e 

nutricional por meio do 

SISVAN. 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde 

Unidade 

Básica de 

Saúde 

Estadual 

Municipal 

Cadastro, avaliação 

das medidas, registro 

de dados no SISVAN 

de crianças 

beneficiarias de 

programas sócias 

bolsa família e leita 

das crianças, 

escolares e 

gestantes. 

Programa de prevenção 

e controle de carências 

nutricionais. 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde e 

Secretaria 

Municipal 

Educação, 

Cultura e 

Esporte 

Escolas 

Unidade 

Básica de 

saúde 

Federal 

Municipal 

Instituído em 2014 o 

PSE foi constituído 

por cinco 

componentes: 

Avaliação das 

condições de saúde 

das crianças, 

adolescentes e 

jovens que estão na 

escola pública; 
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Promoção da saúde 

e ações de 

prevenção de 

doenças e de 

agravos à saúde; 

Educação continuada 

e capacitação dos 

profissionais da 

educação e da saúde 

dos estudantes; 

Monitoramento e 

avaliação do 

programa. 

 

Promoção de 

alimentação saudável em 

grupos específicos como 

hipertensos e diabéticos. 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde 

Unidade 

de Saúde 

da Família  

Municipal  Ações de educação 

alimentar e 

nutricional em grupos 

específicos 

gestantes, crianças, 

pessoas com 

doenças crônicas 

diabetes, 

hipertensão, 

obesidade, 

dislipidemias. 

 

Diretriz 6 - Promoção do acesso universal à água de qualidade e em 

quantidade suficiente, com prioridade para as famílias em situação de 

insegurança hídrica e para produção de alimentos da agricultura familiar e 

da pesca e aquicultura. 

 

Programa/Projeto/Ação Órgão 

Responsável 

Parceiros Ponte de 

Recursos 

Comentário 

Programa Nacional de 

vigilância da qualidade 

da água para Consumo 

Humano. 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde  

Vigilância 

Sanitária 

Secretaria 

da 

Federal 

Estadual 

O programa fornece 

subsídios para a 

estruturação da 

Vigilância da 

qualidade da água 
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Agricultura para consumo 

humano nas três 

esferas de gestão do 

SUS: secretaria de 

Saúde dos 

Municípios, estado e 

Ministério da Saúde. 

Analisa mensalmente 

os relatórios de 

controle de qualidade 

de água enviados 

pelo responsável pelo 

abastecimento 

coletivo. 

Programa de proteção de 

Fontes, programa de 

incentivo aos Agricultores 

Familiares com 

vulnerabilidade social 

para a melhoria na 

qualidade da água 

através de proteção de 

fontes.  

Secretaria 

Municipal de 

Agricultura  

Secretaria 

de 

Assistênci

a Social e 

Secretaria 

do Meio 

Ambiente  

Municipal   

 

Diretriz 7 - Apoio às iniciativas de promoção da soberania alimentar, 

segurança alimentar e nutricional e do direito humano à alimentação 

adequada em âmbito internacional e a negociações internacionais. 

- Não se aplica. 

Diretriz 8 - Monitoramento da realização do direito humano à alimentação 

adequada. 

 

Programa/Projeto/Ação Órgão 

Responsável 

Parceiros Ponte de 

Recursos 

Comentário 

Controle de qualidade da 

alimentação escolar; 

garantia da oferta de 

alimentação de qualidade 

aos alunos; solicitação de 

Secretarias 

Municipais de: 

Educação. 

Cultura e 

Esporte 

 Municipal Apresentação de 

relatórios com índices 

para 

acompanhamento e 

planejamento das 
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amostras dos produtos 

fornecidos através de 

licitação por equipe 

técnica; supervisão 

periódica nas cozinhas 

escolares; avaliação 

pelas equipes das 

secretarias afins sobre os 

índices de 

acompanhamento 

nutricional dos 

programas, projetos e 

serviços desenvolvidos. 

Assistência 

Social, 

Agricultura e 

Meio 

Ambiente. 

ações. 

Implementação e 

consolidação da política 

de segurança alimentar e 

nutricional no município. 

Secretaria 

Municipais 

afins. 

Município 

e 

Sociedade 

Civil. 

Municipal Articulação e 

fortalecimento do 

Conselho Municipal 

De Segurança 

Alimentar E 

Nutricional e da 

Câmara Inter setorial 

de Segurança 

Alimentar e 

Nutricional. 

Elaboração do Plano 

de Segurança 

Alimentar e 

Nutricional e sua 

atualização. 

 

PROPOSTAS DAS DIRETRIZES DA CONFERÊNCIA REALIZADA DO 

MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS  

 

EIXO I - Comida de verdade: avanços e obstáculos para a conquista da alimentação 
adequada e saudável para a conquista da soberania alimentar; 

1 Incentivar a participação da sociedade civil no âmbito municipal junto aos órgãos 
governamentais na iniciativa de montar grupos para a produção de produtos orgânicos 
com assistência e orientação técnica beneficiando o pequeno produtor. 
 

2 Melhorar a informação dos produtos que colocamos na mesa, nesse sentido melhorar a informação teórica e 
prática no que tange os benefícios e os malefícios que os produtos trangênicos e com agrotóxicos trazem ao 
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organismo do ser humano. 

3 Garantir o cumprimento da lei do SIM (Sistema de Inspeção Municipal) no município através dos órgão 
governamentais, para que os agricultores possam vender seus produtos dentro do município. 

 

EIXO II: Dinâmicas em curso, escolhas estratégicas e alcances da política publica; 

1 Definir um prazo curto para a execução do PAA, diminuindo burocracias, par que o 
agricultor possa atender a demanda dentro das especificidades dos produtos 
conforme a época de cada um. 

2 Criar estratégias de condicionalidades municipal no que tange ao auxilio dos beneficiários do 
Programa Bolsa Família, para aumento de técnicas da produção rural e automaticamente a renda 
sem que prejudique a perca do beneficio momentâneo. 

3 Expandir a idade máxima, de recebimento do Leite das Crianças, para 5 anos de idade. 

 

EIXO III: Fortalecimento do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – 
SISAN. 

1 Garantir a participação efetiva da sociedade civil nos conselhos municipais. 

2 Trabalhar em parceria com órgão governamentais, para que possam dar suporte aos produtores 
rurais. 

3 Fornecer capacitação técnica em parceria com órgão governamentais e amparo para produzir 
produtos diversificados e de qualidade 

 

CAPÍTULO IV 

 

INDICADORES PARA O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO 

MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

 

 O Monitoramento é uma coleta sistemática e uma análise da 

informação de como um projeto progride. É criado para melhorar a eficiência e a 

eficácia de um projeto ou organização. É baseado em metas e atividades dirigidas 

durante as fases de planejamento do trabalho. Auxilia a manter o trabalho em sua 

linha geral e possibilita ao gerenciamento identificar quando as coisas não estão 

andando corretamente. Habilita saber se os recursos estão sendo bem utilizados 

e se serão suficientes para o que está sendo feito; se a capacidade de trabalho é 

suficiente e apropriada; e se está sendo realizando aquilo que se planejou. 
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A Avaliação é a comparação do real impacto do projeto em relação ao 

planejamento estratégico estudado anteriormente. Averigua o que foi formulado 

para ser realizado com o que foi feito e como isso foi alcançado. 

De acordo com o artigo 21 do Decreto n° 7.272/2010, o 

monitoramento e Avaliação deverão contribuir para o fortalecimento dos 

sistemas de informação existentes nos diversos setores que a compõem e o 

desenvolvimento de sistema articulado de informação em todas as esferas de 

governo, organizando os indicadores existentes nos diversos setores e 

contemplando as seguintes dimensões de análise: 

I - Renda e condições de vida; 

II - acesso à alimentação adequada e saudável, incluindo água; 

III - saúde, nutrição e acesso a serviços relacionados; 

IV - educação. 

 

I - Renda e condições de vida. 

 

Dimensão/ 

Indicador 

Agregação 
Territorial 

Agregação 
Territorial 

Agregação 
Territorial 

Periodicidade Fonte 

Índice de Gini: 
da distribuição 
do rendimento 

mensal dos 
domicílios 

particulares 
permanentes, 

com 
rendimento. 

Brasil e 
regiões 

Paraná e 
regiões 

Manfrinópolis Anual PNAD/IBGE 

Índice de 
percentual de 

extrema 
Pobreza 

Brasil e 
regiões 

Paraná e 
regiões 

Manfrinópolis Decenal IBGE 

Taxa de 
trabalho formal 

(16 anos ou 
mais) 

Brasil Paraná Manfrinópolis Anual RAIS/TEM 

Índice de 
Desenvolvime
nto Municipal 

-- Paraná Manfrinópolis Anual IPDM/IPARDES 
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II - acesso à alimentação adequada e saudável, incluindo água. 

 

Dimensão/ 
Indicador 

Agregação 
Territorial 

Agregação 
Territorial 

Periodicidade Fonte 

Condições de 
Segurança 

Alimentar nos 
domicílios   

Brasil e regiões; 
sexo, cor ou 

raça; classe de 
rendimento 

domiciliar per 
capta; situação 

de domicilio. 

Manfrinópolis  Anual  

Componente 
Segurança 
Alimentar 

PNAD/IBGE 

Percentual de 
gastos das 

famílias com 
alimentação total  

Brasil e regiões.  Manfrinópolis  Anual  POF/IBGE 

Cobertura de 
abastecimento 

de água em 
áreas rurais  

Brasil e regiões.  Manfrinópolis  Anual  PNAD/IBGE 

 

III - saúde, nutrição e acesso a serviços relacionados: 

 

Dimensão/ 
Indicador 

Agregação 
Territorial 

Agregação 
Territorial 

Periodicidade Fonte 

Percentual de 
crianças menores 

de 5 anos com 
baixo peso para 

idade 

Paraná e 
regiões 

Manfrinópolis Anual SESA-SISVAN 

Percentual de 
crianças menores 

de 5 anos com 
déficit de estatura 

para a idade 

Paraná e 
regiões 

Manfrinópolis Anual SESA-SISVAN 

Percentual de 
crianças menores 

de 5 anos com 
excesso de peso 

para a idade 

Paraná e 
regiões 

Manfrinópolis Anual SESA-SISVAN 

Percentual de 
adolescentes com 
excesso de peso 

Paraná e 
regiões 

Manfrinópolis Anual SESA-SISVAN 

Percentual de 
adultos com 
obesidade 

Paraná e 
regiões 

Manfrinópolis Anual SESA-SISVAN 

Taxa de 
prevalência de 

excesso de peso 

Paraná e 
regiões 

Manfrinópolis Anual SESA-SISVAN 
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Taxa de 
mortalidade infantil 

Paraná e 
regiões 

Manfrinópolis Anual SESA 

Contaminação de 
alimentos por 

agrotóxico % de 
amostras 

irregulares 

Paraná e 
regiões 

Manfrinópolis Anual SESA 

Monitoramento da 

água para 

consumo humano 

Paraná e 

regiões 

Manfrinópolis Anual SANEPAR 

 

IV - educação. 
 

Dimensão/ 

Indicador 

Agregação 
Territorial 

Agregação 
Territorial 

Agregação 
Territorial 

Periodicidade Fonte 

Taxa de 
analfabetismo 
da população 

Brasil e 
regiões 

Paraná e 
regiões 

Manfrinópolis Anual PNAD/IBGE 

Distribuição de 
pessoas com 10 

anos ou mais 
por grupo de 

anos de estudo  

Brasil e 
regiões 

Paraná e 
regiões 

Manfrinópolis Decenal PNAD/IBGE 

Percentual de 
investimento 
público direto 
em educação 
em relação ao 

PIB 

Brasil e 
regiões  

Paraná e 
regiões  

Manfrinópolis Anual PNAD/IBGE 

Razão entre 
taxa de 

alfabetização de 
negros e 

brancos para a 
população com 

15 anos ou 
maias de idade 

 Brasil e 
regiões 

Paraná e 
regiões 

Manfrinópolis Anual PNAD/IBGE 

Diferença entre 
média de anos 
de estudo para 
a população de 
51 anos ou mais 

de idade de 
brancos e 

negros 

 Brasil e 
regiões 

Paraná e 
regiões 

Manfrinópolis Anual PNAD/IBGE 
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Índice de 
Desenvolviment

o Municipal – 
Dimensão 
Educação  

 Paraná Manfrinópolis Anual 
IPDM/IPARDE

S 

 

CAPÍTULO V 

PERSPECTATIVAS E DESAFIOS PARA A POLITICA MUNICIPAL DE 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

 

O aprimoramento da política de Segurança Alimentar e Nutricional no 

município e o fortalecimento do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional no 

município deve acontecer de forma permanente e contínua, buscando visibilizar 

por meio de reforços e ampliações das ações. O CONSEA Municipal e a CAISAN 

Municipal devem atuar em parceria com as instancias governamentais e não 

governamentais para asseguras as práticas de Sistema de Segurança Alimentar 

no município. 

A intersetorialidade no Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional no 

município é um dos grandes valores e também um dos grandes desafios para sua 

implementação. Desenvolver trabalhos que envolvam os diversos setores de 

Políticas Públicas e a sociedade civil é um grande desafio para o município. 

Para que o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional no município se 

efetive é necessário que além da implementação individual de cada programa ou 

ação que compõe a Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional haja 

também um arranjo institucional que incorpore as dimensões dessa política às 

práticas realizadas nos diferentes setores que a compõe como agricultura, saúde, 

educação, assistência social, meio ambiente, entre outras. 

Para cada setor envolvido na Política de Segurança Alimentar e Nutricional 

verifica-se a necessidade de articular, entre todos os envolvidos, treinamento para 

adquirir mais entendimento, sobre Segurança Alimentar e Nutricional, o 

desenvolvimento do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional no município e 

a ligação entre os diversos setores e a sociedade civil. 
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Assim sendo, o planejamento no município sobre Segurança Alimentar e 

Nutricional deve envolver parcerias permanentes de educação e construção da 

intersetorialidade, com perspectiva de desenvolver com melhoria e qualidades as 

ações de Segurança Alimentar e Nutricional, e garantir o desenvolvimento do 

Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional no município. 


