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Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)
Áreas temáticas

Segurança alimentar e nutricional; inclusão produtiva rural.
Programa voltado à promoção do acesso à alimentação, ao tempo em

Descrição

que incentiva a produção agrícola familiar brasileira, por meio de compras governamentais.

Objetivo geral

Promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar.

»» Destinar alimentos a pessoas em situação de insegurança alimentar e
nutricional e a pessoas atendidas pela rede socioassistencial e por equipamentos públicos de alimentação e nutrição;
Objetivos

»» Fortalecer a agricultura familiar por meio das compras públicas;
»» Promover o acesso à alimentação em quantidade, qualidade e regula-

específicos

ridade necessárias, sob a perspectiva do direito humano à alimentação
adequada e saudável;

»» Contribuir para a formação de estoques pelas organizações da agricultura familiar;

»» Valorizar a biodiversidade e incentivar hábitos alimentares saudáveis.
Ano de início

2003.

Atores

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) -

responsáveis

Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SESAN).

Outros atores
envolvidos

»» Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA);
»» Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB);
»» Governos estaduais, municipais e do Distrito Federal;
»» Organizações de produtores da agricultura familiar.
Executado por meio de termo de cooperação formalizado com a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) e parcerias estabelecidas
mediante termo de adesão com estados, municípios ou consórcios
públicos municipais.

Gestão e

O Programa compra alimentos produzidos pela agricultura familiar, com

execução

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.
Ao final, tabela complementar com as seis modalidades do PAA.
Fornecedores de alimentos (agricultores familiares) e consumidores de

Público-alvo

alimentos (pessoas em situação de insegurança alimentar e assistidos
pela rede socioassistencial).
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»» Beneficiários fornecedores individuais devem possuir a DAP - Declaração de Aptidão ao PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar, do Ministério do Desenvolvimento Agrário);

Critérios de

»» Beneficiários organizados coletivamente devem possuir a DAP Espe-

seleção do

cial Pessoa Jurídica;

público-alvo

»» Beneficiários consumidores são focalizados pela rede socioassistencial ou pelos equipamentos de alimentação e nutrição em seus municípios.

Cobertura

Nacional.
Recursos orçamentários federais, vinculados ao Ministério do Desenvol-

Fontes de

vimento Social e Combate à Fome (MDS) e ao Ministério do Desenvolvi-

financiamento

mento Agrário (MDA).
Mais informações podem ser obtidas por meio do link http://www.mds.
gov.br/segurancaalimentar/aquisicao-e-comercializacao-da-agricultura-

Informações

-familiar e através da ficha descritiva, disponível no Portal de Programas

complementares

de Desenvolvimento Social (http://aplicacoes.mds.gov.br/ sagirmps/
simulacao/portalprogramas/pg_principal.php?url=abertura) e no site
WWP (https://wwp.org.br/).
TABELA – MODALIDADES DO PAA

Modalidade

Finalidade

Unidades
Executoras
Entes federados

Compra com
Doação
Simultânea

Compra
Direta

Compra de alimentos diversos e
doação simultânea a entidades

que aderiram ao
programa
CONAB

Compra de produtos definidos
pelo GGPAA, com o objetivo de

CONAB

sustentar preços

Limites de participação por agricultor
R$ 6.500,00
por ano
R$ 8.000,00
por ano
R$ 8.000,00
por ano

Apoio financeiro para a constiFormação de tuição de estoques de alimenEstoques

tos por organizações fornece-

CONAB

R$ 8.000,00
por ano

doras
Incentivo à

Aquisição de leite de vaca ou

produção e

cabra e destinação diretamente

ao

a beneficiários ou entidades

consumo do

Governos Estaduais do Nordeste

R$ 4.000,00 por se-

e do estado de

mestre

Minas Gerais

Leite
Compra de

Aquisição de sementes de cul-

Sementes

turas alimentares

CONAB

R$ 16.000,00
por ano

Compra de produtos por diverCompras
Institucionais

sas organizações públicas, por
meio de chamada pública, utilizando dotação orçamentária
própria do órgão comprador

Órgão
Comprador

R$ 20.000,00 por
ano, por órgão comprador
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