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TEMA ESTRATÉGICO:

Gestão Ética Democrática e Eficiente

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Cidadania de Direitos

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Gestão Inteligente

Programa:
0023 - Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável
Objetivo:
Assegurar o direito humano à alimentação adequada a toda população de Juiz de Fora, promovendo a soberania alimentar e a segurança alimentar e nutricional de modo que as
pessoas tenham acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer as outras necessidades essenciais. O programa apresenta
como pilar estruturante as práticas alimentares promotoras da saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, econômica e socialmente sustentáveis, por meio
Público Alvo:
Pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional

Tipo:

Horizonte Temporal:

Finalístico

Contínuo

Valores R$
Origem
Município
Estado
União
Outros
Financiamento
Total

2022

2023

2024

2025

7.181.678,83

8.031.678,83

8.031.678,83

7.181.678,83

0,00

0,00

0,00

0,00

4.700.000,00

4.700.000,00

4.700.000,00

4.700.000,00

499.980,00

227.980,00

227.980,00

683.940,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.381.658,83

12.959.658,83

12.959.658,83

12.109.658,83

Pág. 1 de

4

Elaborado por: SEPPOP/SSPi/DO

Página: 2

ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Cod. ODS

2

2

2

Descrição

Acabar com a fome, alcançar a segurança
alimentar e melhoria da nutrição e promover a
agricultura sustentável

Acabar com a fome, alcançar a segurança
alimentar e melhoria da nutrição e promover a
agricultura sustentável

Acabar com a fome, alcançar a segurança
alimentar e melhoria da nutrição e promover a
agricultura sustentável

2

Acabar com a fome, alcançar a segurança
alimentar e melhoria da nutrição e promover a
agricultura sustentável

2

Acabar com a fome, alcançar a segurança
alimentar e melhoria da nutrição e promover a
agricultura sustentável

Cód. Metas

Descrição

110

Até 2030, dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de
alimentos, particularmente das mulheres, povos indígenas, agricultores familiares,
pastores e pescadores, inclusive por meio de acesso seguro e igual à terra, outros
recursos produtivos e insumos, conhecimento, serviços financeiros, mercados e

111

Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e implementar
práticas agrícolas resilientes, que aumentem a produtividade e a produção, que
ajudem a manter os ecossistemas, que fortaleçam a capacidade de adaptação às
mudança do clima, às condições meteorológicas extremas, secas, inundações e

112

Até 2020, manter a diversidade genética de sementes, plantas cultivadas, animais de
criação e domesticados e suas respectivas espécies selvagens, inclusive por meio de
bancos de sementes e plantas diversificados e adequadamente geridos em nível
nacional, regional e internacional, e garantir o acesso e a repartição justa e equitativa
dos benefícios decorrentes da utilização dos recursos genéticos e conhecimentos

113

Aumentar o investimento, inclusive via o reforço da cooperação internacional, em
infraestrutura rural, pesquisa e extensão de serviços agrícolas, desenvolvimento de
tecnologia, e os bancos de genes de plantas e animais, para aumentar a capacidade
de produção agrícola nos países em desenvolvimento, em particular nos países
Corrigir e prevenir as restrições ao comércio e distorções nos mercados agrícolas
mundiais, inclusive por meio da eliminação paralela de todas as formas de subsídios
à exportação e todas as medidas de exportação com efeito equivalente, de acordo

114
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Cód.

Nome da Ação / Descrição

Tipo

Produto

Unidade
Medida

Adquirir e distribuir alimentos saudáveis e de
qualidade

0033

Promover o acesso a alimentação saudável e equilibrada,
em consonância com a Política de Segurança Alimentar e
Nutricional Sustentável do Município, por meio da aquisição
de gêneros alimentícios (estocáveis e perecíveis) para
abastecimento de creches, escolas municipais e
instituições sociais governamentais e não governamentais.
Fortalecer a agricultura familiar assegurando chamadas
públicas para atender o Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE) e o Programa Municipal de Compras
Institucionais da Agricultura Familiar - Comida Boa.

A

Pessoas atendidas

Exercício

Meta
Física

Valores
em R$

2022

49000

9.310.638,83

2023

49000

9.310.638,83

2024

49000

9.310.638,83

2025

49000

9.310.638,83

2022

820800

2.471.040,00

2023

820800

2.471.040,00

2024

820800

2.471.040,00

2025

820800

2.471.040,00

2022

6

100.000,00

2023

6

100.000,00

2024

6

100.000,00

2025

6

100.000,00

2022

27

155.980,00

2023

28

155.980,00

2024

29

155.980,00

2025

30

155.980,00

2022

12

0,00

2023

12

0,00

2024

12

0,00

2025

12

0,00

Unidade

Fornecer alimentação saudável
Garantir o Direito Humano à Alimentação Adequada por
meio da oferta de alimentação nutricionalmente
balanceada, com prioridade no atendimento de pessoas
em situação de insegurança alimentar e nutricional.
Refeições
servidas

A

0103

Unidade

Apoio à agricultura urbana e agroecologia

0146

Fomentar sociobiodiversidade e sistemas agroalimentares
sustentáveis, priorizando famílias e pessoas em situação
de insegurança alimentar e nutricional, integrando esforços
institucionais e da sociedade, com a participação direta
dos beneficiários, de forma a promover um sistema
produtivo viável e sustentável, econômico, ecológico e
socialmente justo, contribuindo para o acesso de alimentos
saudáveis.

A

Áreas cultivadas

Unidade

Organizar e Apoiar Locais de Comercialização de
Produtos da Agricultura

0149

Apoiar, viabilizar e consolidar pontos de comercialização
em feiras municipais e no Mercado Municipal para os
produtos da agricultura. Promovendo o escoamento da
produção e incentivando a comercialização de produtos
saudáveis, fortalecendo as políticas de Segurança
Alimentar e Nutricional Sustentável do Município,
assegurando a importância social e cultural que estes
espaços representam.

A

Locais
Organizados

Unidade

Construir práticas de alimentação saudável

0150

Promover atividades de conscientização e sensibilização
em Educação Alimentar e Nutricional (EAN) por meio de
campanhas, oficinas, encontros e palestras com público
atendido na rede municipal de ensino (creches e escolas),
instituições sociais governamentais e não governamentais,
nos Equipamentos de Segurança Alimentar e Nutricional, e
junto aos produtores de alimentos e gestores, de forma a
fortalecer as práticas de alimentação saudável no
Município de Juiz de Fora.

Atividades
realizadas

A
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Cód.

Nome da Ação / Descrição

Tipo

Produto

Unidade
Medida

Exercício

Meta
Física

Valores
em R$

2022

1

344.000,00

2023

1

922.000,00

2024

1

922.000,00

2025

1

72.000,00

Instalação de equipamentos de Segurança Alimentar

0154

Ampliar a rede de equipamentos públicos de alimentação e
nutrição formada de Restaurantes Populares, Banco de
Alimentos/Central de Distribuição de alimentos e Cozinhas
Comunitárias abastecidos por alimentos adquiridos
prioritariamente da agricultura familiar por meio do
Programa Municipal de Compras Institucionais da
Agricultura Familiar - Comida Boa e do Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA).

A
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