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Atendimento ao Decreto nº 7.492/2011 -
"Plano Brasil sem Miséria” - eixo inclusão
produtiva
- Promover com a segurança sanitária de bens e

serviços, a geração de renda, emprego, trabalho,
inclusão social e desenvolvimento socioeconômico
do país e auxiliar na erradicação da pobreza
extrema1.

1 Em 2001 era renda mensal per capita de 70 reais, hoje até 85 reais (
valor atualizado pelo Dec. 8.794/2016). Para maiores informações de
beneficiários ver o cadastro único para Programas Sociais – Dec
6.135/2007.

Origem da demanda pela RDC 49/13



Quem são os excluídos?
Art. 2o O Plano Brasil Sem Miséria destina-se à população em situação de
extrema pobreza.

Art. 3o São diretrizes do Plano Brasil Sem Miséria:

... II - garantia de acesso aos serviços públicos e a oportunidades de
ocupação e renda;

Art. 4o São objetivos do Plano Brasil Sem Miséria:
I - elevar a renda familiar per capita da população em situação de extrema 
pobreza;
II - ampliar o acesso da população em situação de extrema pobreza 
aos serviços públicos; e
III - propiciar o acesso da população em situação de extrema pobreza 
a oportunidades de ocupação e renda, por meio de ações de inclusão 
produtiva. 
Parágrafo único. O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, previsto no 
Decreto no 6.135, de 26 de junho de 2007, será utilizado como instrumento básico para 
identificação do público e planejamento das ações do Plano Brasil Sem Miséria

Origem da demanda pela RDC 49/13



Ausência de um marco regulatório adequado

Exclusão de outras formas de
produção

 A participação da sociedade é fundamental para
que possamos produzir normas que realmente
incluam os diversos setores da agricultura familiar
tais como os produtos artesanais, locais, advindos
da sociobiodiversidade e da agricultura familiar.

Origem da demanda pela RDC 49/13



Total de pessoas cadastradas 80.771.343 07/2017

Pessoas cadastradas em famílias com renda 
per capita mensal de R$ 0,00 até R$ 85,00 39.333.784 07/2017

Pessoas cadastradas em famílias com renda 
per capita mensal entre R$ 85,01 e 170,00 13.067.671 07/2017

Pessoas cadastradas em famílias com renda 
per capita mensal entre R$ 170,01 e ½ salário 
mínimo

20.439.193 07/2017

Pessoas cadastradas em famílias com renda 
per capita mensal acima de ½ salário mínimo 7.930.695 07/2017

Fonte: Dados do MDS (Cadastro único) disponível em

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/relatorio.php#

A demanda pela inclusão continua



Não é possível exibir esta imagem no momento.

Agência Nacional de Vigilância Sanitária  Anvisa

Fonte disponível em:

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/relatorio.php#Cadastro Único

Famílias Cadastradas no Cadúnico do Mato Grosso 
do Sul



Fonte: Consulta ao TABCAD, Portal do MDS Disponível em: 
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/cecad/tabulador_tabcad.php?p_forma=2#tabela_link

A realidade para a inclusão em Curitiba

Existência de 
banheiro 

Faixa da renda familiar per capita 

Total Até 
R$85,00 

Entre R$85,01 
até R$170,00 

Entre 
R$170,01 até 

1/2 S.M. 

Acima de 
1/2 S.M. 

Sem 
Resposta 

Sim 55.250 54.311 146.328 72.467 0 328.356 

Não 914 484 581 189 0 2.168 

Sem Resposta 2.188 251 615 1.071 0 4.125 

Total 58.352 55.046 147.524 73.727 0 334.649 

 

Renda Familiar x existência de banheiro no domicílio



Não é possível exibir esta imagem no momento.

Agência Nacional de Vigilância Sanitária  Anvisa

A realidade para a inclusão em Campo Grande

Renda Familiar x existência de banheiro no domicílio

Existência 
de banheiro 

Faixa da renda familiar per capita 

Total Até 
R$85,00 

Entre 
R$85,01 

até 
R$170,00 

Entre 
R$170,01 

até 1/2 
S.M. 

Acima 
de 1/2 

S.M. 

Sem 
Resposta 

Sim 17.017 16.988 42.323 44.977 0 121.305 

Não 66 56 62 72 0 256 

Sem 
Resposta 

834 348 863 1.524 0 3.569 

Total 17.917 17.392 43.248 46.573 0 125.130 

 

Fonte: Consulta ao TABCAD, Portal do MDS Disponível em: 
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/cecad/tabulador_tabcad.php?p_forma=2#tabela_link



Quem mais é excluídos?

E os consumidores destes produtos e
serviços?

Origem da demanda pela RDC 49/13



Dispõe sobre a regularização para o exercício de
atividade de interesse sanitário do micro
empreendedor individual , do empreendimento
familiar rural, do empreendimento de economia
solidária.

RDC 49/2013: necessária adequação ao 
pequeno empreendedorismo.



Estabelece as normas para a regularização
de atividades objeto de fiscalização da
vigilância sanitária.

Público alvo: produtores de bens e
prestadores de serviços sujeitos à ação da
vigilância sanitária que sejam:

Objetivos da RDC 49/13



Incluindo-os com segurança sanitária criando novas oportunidades de
desenvolvimento local, articulado com os demais órgãos e instituições
governamentais.

Microempreende
dores Individuais 

- MEI

Agricultura 
Familiar

Economia
Solidária

A RDC 49/13 tem como princípio: AMPARAR



Minimizar riscos à saúde 

decorrentes da produção 

e do consumo de bens e 

serviços

Ampliar o acesso a bens e 

serviços que melhorem a 

saúde e a qualidade de 

vida da população

As ações de VISA são realizadas para .....

PROTEGER
A SAÚDE

DA 
POPULAÇÃO

PROMOVER
A SAÚDE 

DA 
POPULAÇÃO



Importância de regularização da atividade econômica dos 
empreendedores pequenos

Saúde:

 Expansão da cobertura dos serviços de vigilância
sanitária

 Segurança alimentar e nutricional – qualidade e
acesso

 Política Nacional de Agroecologia e Produção
Orgânica



Importância de regularização da atividade econômica dos 
empreendedores pequenos

Econômica:

 Inclusão produtiva gerando desenvolvimento local.

Micro e pequenas empresas, segundo o SEBRAE, são
responsáveis pelo desenvolvimento da economia no Brasil:

- 85% das carteiras de trabalho no país no 1º sem. 2016

- 52% da massa salarial;

-25% no Produto Interno Bruto (PIB);

- 99,1% dos negócios formais do Brasil;

- 52% das ocupações formais.



Princípios:

Princípios Diretrizes RDC 49/13

III - harmonização de procedimentos ...   considerando os costumes, os 
conhecimentos tradicionais e aplicando as boas práticas estabelecidas 
pelos órgãos de vigilância sanitária

II - inclusão social, produtiva e de boas práticas estabelecidas pelos 
órgãos de vigilância sanitária;

I - os princípios da Constituição Federal e do Sistema Único de Saúde 
previstos na Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990;

IV - atendimento aos preceitos estabelecidos na Lei nº 11.598, de 3 de 
dezembro de 2007; no Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000; na 
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas 
alterações; na Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006; no Decreto nº 
7.358, de 17 de novembro de 2010.



Diretrizes :

Racionalização, simplificação e padronização dos 
procedimentos e requisitos de regularização junto ao Sistema 
Nacional de Vigilância Sanitária;

Disponibilização presencial e/ou eletrônica de orientações e 
instrumentos norteadores do processo de regularização e 
licenciamento sanitário;

Transparência dos procedimentos de regularização;

Integração e articulação dos processos, procedimentos e dados 
do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária junto aos demais 
órgãos e entidades, a fim de evitar a duplicidade de exigências, na 
perspectiva do usuário.

Princípios e Diretrizes RDC 49/13



Fomento de políticas públicas e programas de capacitação para o 
microempreendedor individual, empreendimento familiar rural e 
empreendimento econômico solidário - eliminar, diminuir ou 
prevenir riscos à saúde e promover a segurança sanitária;

Razoabilidade

Proteção à produção artesanal  - multiculturalismo dos povos, 
comunidades tradicionais e agricultores familiares;

Fomento de políticas públicas e programas de capacitação para os 
profissionais do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária para 
atendimento a esta resolução.

Princípios e Diretrizes RDC 49/13



Art. 8º A regularização dos empreendimentos cujas 
atividades sejam de alto risco seguirá os 
procedimentos ordinários praticados pelos órgãos 
de vigilância sanitária.

Regularização para o Exercício de Atividade de 
Interesse Sanitário

Art. 9º Os empreendedores objeto desta 
resolução responderão, nos termos legais, por 
infrações ou danos causados à saúde pública.



Art. 10º Os órgãos de vigilância sanitária classificarão os 
níveis de risco das atividades econômicas, em baixo e alto 
risco sanitário, no âmbito de sua atuação.

§ 1º A classificação de risco terá como base em:
Dados epidemiológicos 
Capacidade dos serviços
Costumes, os conhecimentos tradicionais
Escala de produção e demais fatores relacionados 

atividade (CNAE). 

Classificação de Risco e da Fiscalização Sanitária



§ 2º A classificação de risco será utilizada para a priorização 
das ações.

§ 3º Os órgãos de vigilância sanitária promoverão ampla 
divulgação das atividades classificadas como de alto risco, no 
âmbito de sua esfera de atuação.

Classificação de Risco e da Fiscalização Sanitária



Art. 11 A fiscalização de vigilância sanitária deverá ter 
natureza prioritariamente orientadora, considerando o 
risco sanitário.

Classificação de Risco e da Fiscalização Sanitária

Enfoque Cartorial dos 
Serviços

Enfoque no Risco 
Sanitário



Sensibilização e Capacitação Em Boas Práticas Em 
Vigilância Sanitária

Art. 15 O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária fomentará 
atividades educativas sobre matérias de vigilância sanitária para 
os empreendedores objeto desta resolução.

Parágrafo único. Os empreendedores que exercem atividades de 
alto risco terão prioridade no atendimento a que se refere o caput 
deste artigo.

Art. 16 O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária promoverá 
capacitação de periodicidade regular, voltada à sensibilização e 
atualização de seus profissionais, para o cumprimento das diretrizes 
desta resolução.



Isenção de taxa: Regulamentação da Lei
Complementar 123/06.

Principais Aspectos da RDC 49/13 e Lei 
13.001/14

RDC 49/13- art.21- Os empreendimentos objeto 
desta resolução, bem como seus produtos e 
serviços ficam isentos do pagamento de taxas 
de vigilância sanitária, nos termos da legislação 
específica.

Lei Federal 13.001/14 – art.18,§9º - O agricultor familiar, conforme
a lei nº 11.326 de 24 de julho de 2006, e identificado pela
declaração de aptidão ao PRONAF-DAP, física ou jurídica, bem como
o microempreendedor individual, previsto no art. 18-A da Lei
Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e o
empreendedor da economia solidária estão isentos do pagamento
de taxa de fiscalização de vigilância sanitária.



Sensibilização, Capacitação e
elaboração de materiais
didáticos

• Fomento à capacitação para o SNVS
e aos microempreendedores
individuais, empreendimentos
familiares rurais,
empreendimentos econômicos
solidários;

• As atividades de capacitação
poderão ser realizadas por meio de
parcerias com instituições
governamentais e não
governamentais.

Principais Aspectos da RDC 49/13 e Lei 
13.001/14



AVANÇOS  após a publicação da RDC 49/13

• Criação do Grupo Técnico, em 2014, entre áreas
técnicas da Anvisa, ONGs e OGs, para discutir e propor
o aprimoramento da atuação do SNVS junto às
atividades da Economia Solidária e Agricultura
Familiar sob a luz da RDC 49/13.





AVANÇOS  após a publicação da RDC 49/13

Conforme previsto no art 10, foi feito um trabalho
de classificação de risco sanitário para
simplificação dos procedimentos para abertura e
fechamento de empreendimentos regularizados
pela vigilância sanitária que resultará em
simplificação do procedimento para licenciamento
sanitário de pelo menos 92 CNAES do escopo da
VISA.



Publicações da Classificação de Risco

• Instrução Normativa nº 16, de 26 de abril de 
2017

Art. 1º Esta Instrução Normativa estabelece a lista de
Classificação Nacional de Atividades Econômicas -
CNAE de atividades econômicas sujeitas à vigilância
sanitária por grau de risco e dependente de informação
para fins de licenciamento sanitário, prevista no
parágrafo único do art. 6º da Resolução da Diretoria
Colegiada- RDC nº 153 de 26 de abril de 2017.

• Resolução RDC 153, de 26 de abril de 2017



Total de atividades da CNAE:1.347
 Sujeitas a VISA: 242 – 18%
Resultado final da classificação:
 Alto risco: 91 atividades - 40%
 Baixo Risco: 91 atividades - 40%
 Risco dependente de informação: 60 

atividades - 20%

Publicações da Classificação de Risco



Publicações da Classificação de Risco

• Em março de 2017 o Portal do Empreendedor contabiliza
6.958.313 MEIs, correspondente a 38% de todas as empresas no
Brasil.

• Os MEIs que exercem atividades classificadas com grau de risco
sanitário, estão distribuídos conforme tabela a seguir:

Grau de risco Nº MEI %

Baixo 2.202.455 31%

Dependente de Informação 336.354 5%

Alto 87.166 1%

TOTAL 2.625.975 37%



PRAISSAN

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PORTARIA Nº- 523, DE 29 DE MARÇO DE 2017

Institui o Programa para Inclusão Produtiva e Segurança Sanitária- PRAISSAN

considerando o direito constitucional à saúde materializado

na Lei nº 8.080... o dever do Estado de garantir a saúde

consiste na formulação e execução de políticas

econômicas e sociais que visem à redução de riscos de

doenças e de outros agravos e no estabelecimento de

condições que assegurem acesso universal e igualitário

às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e

recuperação;



PRAISSAN

considerando ... a vigilância sanitária como ação do Sistema Único de

Saúde e que, como tal, deve atentar para sua organização e

funcionamento segundo os princípios e diretrizes que regem o SUS,

destacando equidade e universalidade;

considerando a necessidade de expansão das ações do Sistema

Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) de modo a contemplar

produtores e fornecedores de setores da agricultura familiar e

economia solidária, gerando maior segurança do produto do

trabalho destes empreendedores;



PRAISSAN

considerando que a atuação da vigilância sanitária inclui a

promoção da saúde por meio da ampliação do acesso a produtos e

serviços oferecidos por microempreendedores, empreendimentos

da agricultura familiar e economia solidária – fornecedores de

produtos e serviços que têm impacto na segurança alimentar e

nutricional de acordo com a Política Nacional de Segurança Alimentar

e Nutricional (PNSAN) e com o Direito Humano à Alimentação

Adequada, previsto na constituição federal;



PRAISSAN

Art. 2º O PRAISSAN tem por objetivo aperfeiçoar o trabalho realizado

pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) junto aos

microempreendedores individuais (MEI), empreendimentos familiares rurais

(EFR) e empreendimentos econômicos solidários (EES), contribuindo com a

melhoria das condições sanitárias dos produtos e serviços ofertados por esses

atores.



PRAISSAN

Art. 3º Constituem-se objetivos específicos do PRAISSAN:

I - promover e apoiar a implementação de iniciativas voltadas à inclusão

produtiva com segurança sanitária ...

II – simplificar e racionalizar processos de formalização das atividades desses

empreendimentos ...

III - produzir, sistematizar e difundir conhecimentos sobre boas práticas de

produção e prestação de serviços ...., protegendo a produção artesanal e

considerando os costumes, hábitos e conhecimentos tradicionais;

IV – estimular a articulação entre os setores de interesse, no intuito de atingir

os objetivos comuns da regularização sanitária com desenvolvimento econômico

inclusivo, evitando duplicidade de exigências.



PRAISSAN

Art. 5º Fica instituído, no âmbito do SNVS, o Comitê do Programa para

Inclusão Produtiva e Segurança Sanitária (CISSAN), instância colegiada,

de caráter consultivo, com a finalidade de promover ações que visam a atingir

os objetivos do programa.

Art. 6º Compete ao CISSAN:

...

IV - incentivar à criação de comitês estaduais e municipais de

coordenação e implantação do programa PRAISSAN, com

participação da sociedade civil organizada;



Desafios para a Implementação da RDC 49/13

Federal:
 Competência regulatória entre diferentes órgãos.
 Pacto federativo

• Revisão ou elaboração de algumas legislações
específicas para possibilitar a regularização de
certas categorias de produtos com um marco
regulatório indefinido o (ex. farinhas e derivados de
fruta, produtos dos Povos e Comunidades
Tradicionais).



Desafios futuros

Estados e municípios:
 Competência regulatória entre diferentes órgãos
 Não conhecer as recomendações da RDC
 Falta de capacitação ou gente para poder cumpri-

las.
 Dificuldade dos agentes sanitários de adotar uma

nova forma de agir mais pautada na razoabilidade e
discricionariedade que no check list das normas.



Desafios futuros

• Implementar o Programa Nacional de
Inclusão Produtiva com Segurança
Sanitária – PRAISSAN nos estados e
municípios – CISSAN e comitês locais do
PRAISSAN.

• Incorporar a classificação de risco da RDC
153/2017 na prática da VISA efetivando a
simplificação dos processos de licenciamento
sanitário.





Obrigada!

CONTATO
coaci@anvisa.gov.br

daniela.jorge@anvisa.gov.br

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA
SIA Trecho 5 - Área especial 57 - Lote 200

CEP: 71205-050       Brasília - DF

Telefone: +55 (61) 3462 4002 
+55 (61) 3462 6000
www.anvisa.gov.br

www.twitter.com/anvisa_oficial
Anvisa Atende: 0800-642-9782

ouvidoria@anvisa.gov.br



Proposta de Implantação do comitê Estadual do 
PRAISSAN

Coordenação: Vigilância Sanitária Estadual

Vigilância Sanitária - Setor de Alimentos e de Produtos para 
Saúde e talvez algumas Visas Municipais.

Secretaria de Saúde – área de promoção da saúde e alimentação e 
nutrição

Secretaria de Agricultura – área que trabalha com regularização 
sanitária de produtos de origem animal e vegetal
Emater

Secretaria de Desenvolvimento Agrário

• Composição do Comitê (Estado):



Proposta de Implantação do comitê Estadual do 
PRAISSAN

Representantes da sociedade civil:

Representantes dos Conselhos Estadual e Municipais de Saúde
ONGs que trabalham com questões agrárias e de trabalho no 
campo: Contag, Unicafes, MMC
Entidades representantes do consumidor: Fórum Nacional de 
entidades civis de direito do consumidor, IDEC, movimento das donas 
de casa, etc
Entidades ligadas à temática alimentação saudável: CONSEA 
estadual e se possível municipal

Outras entidades:
Sebrae – setor de políticas públicas e de agronegócios

Composição do Comitê (Sociedade Civil e Outras Entidades ):



Proposta de ação nacional para o PRAISSAN no 
Estado

Hoje, a falta de condições higiênico-sanitárias
corresponde a 6% dos motivos apontados pelos
gestores municipais para o não cumprimento da
exigência de compra de origem familiar para o
PNAE .

Sendo que segundo o FNDE este número esta sub-
notificado visto que muitos municípios
consideração a falta de regularização sanitária
como outros motivos.

• PRA-PNAE



Proposta de ação nacional para o PRAISSAN no 
Estado

• PRA-PNAE
Resumo resposta PNAE 2014 e 2015:



Proposta de ação nacional para o PRAISSAN no 
Estado

Hoje, a falta de condições higiênico-sanitárias
corresponde a 6% dos motivos apontados pelos
gestores municipais para o não cumprimento da
exigência de compra de origem familiar para o
PNAE .

Sendo que segundo o FNDE este número esta sub-
notificado visto que muitos municípios
consideração a falta de regularização sanitária
como outros motivos.

• PRA-PNAE



2014 MS PREF MUN DE ALCINOPOLIS
2014 MS PREF MUN DE CORGUINHO
2015 MS PREF MUN DE DOIS IRMAOS DO BURITI
2014 MS PREF MUN DE DOIS IRMAOS DO BURITI
2014 MS PREF MUN DE SONORA
2015 MS PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
2015 MS SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MATO GROSSO DO SUL
2014 MS SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MATO GROSSO DO SUL

Proposta de ação nacional para o PRAISSAN no 
Estado

Municípios do MS que responderam falta de condições higiênico-sanitárias
como razão de não cumprimento da exigência de compra de origem familiar
para o PNAE (dados do FNDE).



Proposta de ação nacional para o PRAISSAN no 
Estado

PREF MUN DE NOVA ALVORADA DO SUL 372.222,00R$        17.067,09R$                    4,59%
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO 32.976,00R$          1.475,08R$                      4,47%
PREF MUN DE CAMPO GRANDE 10.574.848,00R$   288.115,00R$                  2,72%
PREF MUN DE PORTO MURTINHO 286.391,60R$        7.281,86R$                      2,54%
PREF MUN DE CORONEL SAPUCAIA 331.402,00R$        7.402,50R$                      2,23%
PREF MUN DE ALCINOPOLIS 39.452,00R$          677,06R$                         1,72%
PREF MUN DE BATAYPORÂ 155.046,00R$        2.455,25R$                      1,58%
PREF MUN DE JATEI 36.562,00R$          -R$                              0,00%
PREF MUN DE APARECIDA DO TABOADO 199.306,00R$        -R$                              0,00%
PREF MUN DE GLORIA DE DOURADOS 75.066,00R$          -R$                              0,00%
PREF MUN DE AGUA CLARA 211.282,00R$        -R$                              0,00%
PREF MUN DE ANGELICA 150.842,00R$        -R$                              0,00%
PREF MUN DE SETE QUEDAS 82.206,00R$          -R$                              0,00%
PREF MUN DE SELVIRIA 83.394,00R$          -R$                              0,00%
PREF MUN DE JUTI 80.074,00R$          -R$                              0,00%
PREF MUN DE CORGUINHO 36.378,00R$          -R$                              0,00%

Municípios do MS que não cumpriram os 30% da exigência de compra de
origem familiar para o PNAE (dados do FNDE 2015).

NO_RAZAO_SOCIAL VL_PAGO VL_TOTAL_APLICADO_AF %



Proposta de ação nacional para o PRAISSAN no 
Estado

PREF MUN DE ROCHEDO 26.868,00R$          4.875,26R$                      18,15%
PREF MUN DE LADARIO 443.190,40R$        77.628,63R$                    17,52%
PREF MUN DE BELA VISTA 262.842,00R$        45.923,78R$                    17,47%
PREF MUN DE FATIMA DO SUL 183.140,00R$        31.954,72R$                    17,45%
PREF MUN DE CAMAPUA 141.386,00R$        24.605,00R$                    17,40%
PREF MUN DE BATAGUASSU 284.760,00R$        41.957,22R$                    14,73%
PREF MUN DE COXIM 382.386,00R$        49.772,00R$                    13,02%
PREF MUN DE IGUATEMI 153.480,00R$        19.607,44R$                    12,78%
PREF MUN DE SANTA RITA DO PARDO 91.034,00R$          11.568,43R$                    12,71%
PREF MUN DE PARANHOS 366.032,00R$        45.337,30R$                    12,39%
PREF MUN DE LAGUNA CARAPA 158.544,00R$        19.400,35R$                    12,24%
PREF MUN DE CORUMBA 1.765.296,00R$     203.180,67R$                  11,51%
PREF MUN DE CHAPADAO DO SUL 427.532,00R$        45.119,90R$                    10,55%
PREF MUN DE TAQUARUSSU 69.408,00R$          6.944,83R$                      10,01%
PREF MUN DE AQUIDAUANA 429.536,00R$        38.502,55R$                    8,96%
PREF MUN DE JARDIM 422.128,00R$        37.194,60R$                    8,81%
PREF MUN DE DOIS IRMAOS DO BURITI 170.512,00R$        10.693,32R$                    6,27%
PREF MUN DE INOCENCIA 76.370,00R$          4.116,37R$                      5,39%

NO_RAZAO_SOCIAL VL_PAGO VL_TOTAL_APLICADO_AF %



Proposta de ação nacional para o PRAISSAN no 
Estado

Municípios do MS que não cumpriram os 30% da exigência de compra de
origem familiar para o PNAE (dados do FNDE).

PREF MUN DE MARACAJU 562.944,00R$        168.043,30R$                  29,85%
PREF MUN DE BRASILANDIA 219.280,00R$        65.353,02R$                    29,80%
PREF MUN DE MIRANDA 400.310,00R$        116.348,81R$                  29,06%
PREF MUN DE DOURADINA 71.178,00R$          20.182,86R$                    28,36%
PREF MUN DE ANTONIO JOAO 187.492,00R$        51.756,79R$                    27,60%
PREF MUN DE ANASTACIO 231.824,00R$        62.743,12R$                    27,06%
PREF MUN DE RIBAS DO RIO PARDO 305.060,00R$        81.800,71R$                    26,81%
PREF MUN DE SIDROLANDIA 728.858,00R$        193.618,69R$                  26,56%
PREF MUN DE CARACOL 81.236,00R$          21.347,20R$                    26,28%
PREF MUN DE IVINHEMA 215.776,00R$        56.684,60R$                    26,27%
PREF MUN DE SONORA 250.917,60R$        65.776,62R$                    26,21%
PREF MUN DE PONTA PORA 1.159.456,00R$     288.668,86R$                  24,90%
PREF MUN DE DEODAPOLIS 87.060,00R$          21.665,77R$                    24,89%
PREF MUN DE NIOAQUE 224.150,00R$        48.129,40R$                    21,47%
PREF MUN DE COSTA RICA 405.092,00R$        86.617,93R$                    21,38%
PREF MUN DE ARAL MOREIRA 163.060,00R$        34.127,00R$                    20,93%
PREF MUN DE VICENTINA 48.690,00R$          9.342,55R$                      19,19%
PREF MUN DE PEDRO GOMES 90.836,00R$          17.098,00R$                    18,82%
PREF MUN DE SAO GABRIEL DO OESTE 392.742,00R$        73.667,74R$                    18,76%



Proposta de ação nacional para o PRAISSAN no 
Estado

A proposta é que possamos trabalhar em parceria
e criar um fluxo para promover a regularização
sanitária de potenciais fornecedores da
agricultura familiar para o PNAE nos municípios
que estão incluídos na fatia dos 6%
correspondente à situação de falta de condições
higiênico-sanitárias e naqueles municípios cuja %
de compras da AF no Pnae é muito baixa.

• PRA-PNAE


