
Gerência da Agricultura Familiar/SEAG

Políticas Públicas 
de Comercialização: 
Compras Governamentais



Programa de Aquisição de Alimentos 

• Programa compra alimentos produzidos 
pela agricultura familiar, com dispensa de 
licitação, e os destina às pessoas em 
situação de insegurança alimentar e 
nutricional;

• O PAA também contribui para a 
constituição de estoques públicos de 
alimentos produzidos por agricultores 
familiares;

• Os beneficiários fornecedores podem 
participar do PAA individualmente ou por 
meio de suas organizações formalmente 
constituídas ( Associações e Cooperativas);



Programa de Aquisição de Alimentos - PAA

Modalidades

Doação 
Simultânea

Formação de 
Estoque

Compra 
Institucional



Doação 
Simultânea

• Compra da agricultura familiar e doa para 

entidades da rede socioassistencial ou para  

equipamentos públicos de alimentação e 

nutrição;

• Alimentos perecíveis “in natura” ou 

processados;

Instrumentos:  

- Formalização de Termo de Cooperação 

com a Conab;

- Parcerias estabelecidas por meio do Termo 
de Adesão, com estados, Distrito Federal, 
municípios ou consórcios ;



Panorama  2017 (CONAB):

• 31 projetos sendo executados

• Valor total: R$ 5.361.055,77

• 18 municípios 

Doação Simultânea



Municípios

Ano Cariacica Cachoeiro de Itapemirim

N° Agricultores Valor (R$) N° Agricultores Valor (R$)

2014 156 1.000.283,42 - -

2015 213 1.260.394,73 176 1.241.760,13

2016 229 350.136,72* - -

Total 2.610.814,87 1.241.760,13

FONTE: SEMAP Cariacica e SEMAG Cachoeiro de Itapemirim, 2016.

*Valores até 15 de Out. de 2016 (Programa em execução, previsão de término para

março de 2017, com valor total de R$ 1.137.500,00)

PAA Municipal



Formação 
de Estoques

• Apoiar financeiramente a constituição de 
estoques de alimentos por organizações da 
agricultura familiar, visando agregação de 
valor à produção e sustentação de preços;

• Esses alimentos são destinados aos estoques 
públicos ou comercializados pela organização 
de agricultores para devolução dos recursos 
financeiros ao Poder Público;

• A Conab disponibiliza o recurso para que a 
organização compre a produção dos seus 
agricultores familiares, beneficie os alimentos 
e os mantenha em estoque próprio.

• Recursos do MDSA

Instrumento: 

• Termos de Cooperação, com repasse de 
recursos financeiros para a  Conab, 
responsável pela operacionalização;



• Decreto nº 7.775/2012: Garantir que estados, 

Distrito Federal e municípios, além de órgãos 

federais também possam comprar alimentos da 

agricultura familiar, com seus próprios recursos 

financeiros, dispensando-se a licitação;

• Decreto nº 8.473, de 22 de junho de 2015:  do 

total de recursos destinados à aquisição de 

gêneros alimentícios aos órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal direta, autárquica e 

fundacional, pelo menos 30% (trinta por cento) 

deverão ser destinados à aquisição de produtos da 

agricultura familiar. 

• Poderão ser abastecidos hospitais, quartéis, 

presídios, restaurantes universitários, refeitórios 

de creches e escolas filantrópicas, entre outros;

Compra 
Institucional



Definição da demanda do Órgão Comprador

Elaboração do Edital da Chamada Pública

Divulgação do Edital em locais de fácil acesso 

Elaboração  das propostas de venda

Habilitação das propostas

Assinatura  contrato 

Inicio das entregas



• O MDSA está alimentando o Portal de 
Compras (comprasagriculturafamiliar.gov.br) 
para facilitar a comunicação e negócios 
entre compradores e empreendimentos da 
agricultura familiar e dar maior visibilidade 
as compras institucionais.

• Dados para o pré-cadastro das Associações 
e Cooperativas são:
– Nome do empreendimento:

– CNPJ:

– N° da DAP Jurídica válida:

– E-mail oficial do empreendimento:

– Telefone:

• Esses dados serão encaminhados por essa 
Secretaria ao MDSA que enviará um link 
para o e-mail de cada Associação e através 
desse link a organização deverá realizar o 
cadastro de seus produtos no Portal. 

Portal de 
Compras da 
Agricultura 
Familiar





• Lei nº 11.947, de 16/6/2009: 30% do 
valor repassado pelo PNAE deve ser 
investido na compra direta de 
produtos da agricultura familiar:

Resultados 2016

PROGRAMA BENEFICIÁRIOS VALOR INVESTIDO
R$

PNAE Estadual
13 cooperativas/4 
associações/2400 
agricultores/246 

escolas/21 municípios

2.715.559,00

PNAE Municipal (Serra, 
Cariacica, Cachoeiro)

310 agricultores 4.951.374,00

PNAE 
Programa Nacional 
de Alimentação 
Escolar 

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=LEI&num_ato=00011947&seq_ato=000&vlr_ano=2009&sgl_orgao=NI


Compra Direta de 
Alimentos (CDA)/ 
SETADES 

• Consiste na aquisição de gêneros 

alimentícios de forma direta da agricultura 

familiar e doação simultânea dos produtos 

adquiridos à rede socioassistencial;

• Valor: R$ 6.500,00/ano por unidade 

família;

• Quem pode participar: 

• Municípios que possuam convênio com a 

SETADES;

• Agricultores familiares inscritos no 

CadÚnico;

• Edital ficou aberto até: 10/03/2017 para 

cadastramento das propostas (apenas 

para municípios que já aderiram em anos 

anteriores);



Cada unidade familiar pode vender :

• PAA Institucional: até R$ 20.000,00 (vinte 
mil reais) anualmente para cada Órgão 
Comprador;

• PAA Doação Simultânea ou Formação de 
Estoque : até  R$8.000,00 anualmente;

• CDA/SETADES: até R$6.500,00 
anualmente

• PNAE: até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 
anualmente para cada Órgão Comprador;

Desde que a unidade familiar tenha

capacidade de produção suficiente

Limites 
de venda



A prefeitura 
repassa um vale

com valor 
prefixado  para 
cada servidor 

público 
municipal

Os servidores 
trocam esses 

vales por 
produtos na feira 

da agricultura 
familiar 

municipal

Os agricultores 
trocam os vales 
por dinheiro na 

Prefeitura

Além de beneficiar os servidores públicos e suas famílias 
que podem consumir alimentos frescos e saudáveis 
produzidos localmente, também contribui para melhorar a 
renda dos agricultores familiares, ampliando a 
movimentação nas feiras

Tíquete Feira



Plano Brasil 
Sem Miséria

• Objetivo: superar a extrema pobreza no 
país;

• Público prioritário: situação de extrema 
pobreza, ou seja, com renda familiar 
mensal inferior a R$ 77 por pessoa;

Assistência Técnica e de Extensão Rural (ATER):

• Acesso a assistência técnica e 
acompanhamento das atividades produtivas Fomento às Atividades Produtivas Rurais:

• Recurso: R$ 2.400,00/unidade familiar, em 2 
parcelas: compra de insumos e equipamentos  
voltados para implementação de projetos 
produtivos



• Prazo para seleção e mobilização de novas famílias foi prorrogado até:
30/04/2017 ( Procurar o ELDR do Incaper)

Programas Assistência Técnica e 
Extensão Rural

Fomento às Atividades 
Produtivas Rurais

Período 2011/2015 2012/2016

Número de Famílias
De Agricultores Familiares 
Incluídas

758 517

Número de Municípios 40 39

Valor por família - R$2.400,00

Valor Total - R$ 1.240.800,00

FONTE: Boletim do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome, 

maio/2016)

Plano Brasil Sem Miséria



Linhas 
PRONAF

Espírito Santo Sudeste (%)  
Quant. 

ES/SUDE
STE

Quant. Valor (R$) Quant. Valor (R$)

Agroecologia 20 708.163,29 29 1.042.182,98 68,96%

Mulher 448 20.041.021,2 785 23.205.163,92 57,07%

Jovem 10 149.445,88 14 179.435,18 71,42%

Agroindústria 
(Custeio)

28 4.929.004,7 148 9.469.403,46 18,91%

Agroindústria 
(Investimento)

12 26.473.000 24 37.803.230 50%

PRONAF 
(todas as 
linhas)

28.314 832.408.445,82 245.077 4.438.488.710,29 11,55%

Fonte: Banco Central do Brasil (BCB), Sistema de Operações do Crédito Rural e do 

Proagro, 11 de nov. 2016.

PRONAF (2015/2016)




