
Programa de Aquisição de Alimentos – PAA

O que é: o programa tem a finalidade de fomentar a agricultura familiar adquirindo

os  alimentos  por  ela  produzidos  para  destinar  às  pessoas  em  situação  de

insegurança  alimentar  e  nutricional,  atendidas  por  iniciativas  públicas  de

alimentação e nutrição, e para formação de estoques públicos de alimentos. O

PAA compra  alimentos  produzidos  pela  agricultura  familiar  com  dispensa  de

licitação, que são distribuídos às pessoas em situação de insegurança alimentar

pelas redes socioassistenciais, entidades de assistência social e equipamentos de

segurança alimentar e nutricional (restaurantes populares, cozinhas comunitárias,

banco de alimentos e outros). Poderão também ser adquiridos, no âmbito do PAA,

sementes, mudas e outros materiais propagativos de culturas alimentares. 

Como  acessa: a  inclusão  de  agricultores  beneficiários  denominados

fornecedores, se dá por intermédio dos estados e municípios que firmarem Termo

de Adesão com o Ministério do Desenvolvimento Social – MDS e também pela

Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB. Os beneficiários fornecedores

podem participar do programa individualmente ou por meio de suas cooperativas e

outras organizações formalmente constituídas. O acesso se dá por meio de Edital

de participação e aprovação em processo de seleção de projetosl. Tais editais são

disponibilizados no site do MDS e contém os critérios de acesso e de priorização.

A Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB deve priorizar, no âmbito do

PAA, a aquisição de alimentos de organizações fornecedoras. 

Público alvo: os beneficiários do PAA serão fornecedores ou consumidores de

alimentos.  Os  beneficiários  consumidores são  as  pessoas  em  situação  de

insegurança  alimentar  e  nutricional  e  aqueles  atendidos  pela  rede

socioassistencial,  pelos equipamentos de alimentação e nutrição,  pelas demais

ações de alimentação e nutrição financiadas pelo Poder Público. Beneficiários

fornecedores são  agricultores  familiares,  assentados  de  reforma  agrária,



silvicultores,  aquicultores,  extrativistas,  pescadores  artesanais,  indígenas,

remanescentes de quilombos e demais povos e comunidades tradicionais. Já as

organizações  fornecedoras são  as  cooperativas  e  outras  organizações

formalmente constituídas como pessoa jurídica de direito privado que detenham a

Declaração de Aptidão ao PRONAF (Programa Nacional  de  Fortalecimento da

Agricultura Familiar) ou outro documento definido pelo Comitê Gestor do PAA. 

Base legal: foi instituído pelo Art. 19 da Lei n° 10.696, de 02 de julho de 2003 e

alterada  pela  Lei  n°  12.512,  de  14  outubro  de  2011,  e  é  regulamentado  pelo

Decreto  n°  7.775,  de  04  de  julho  de  2012.  O  Direito  Humano à  Alimentação

Adequada,  foi  incluído  no  rol  dos  direitos  sociais  previstos  no  artigo  6º  da

Constituição Federal por meio da Emenda Constitucional 64/2010. 

Quem coordena: o Comitê Gestor do Programa de Aquisição de Alimentos, órgão

colegiado de caráter deliberativo é vinculado ao Ministério de Desenvolvimento

Social e tem como objetivos orientar e acompanhar a implementação do PAA.

Modalidades do PAA

Compra  com  doação  simultânea:  Compra  de  produtos  alimentícios  da

agricultura  familiar  para  o  consumo,  in  natura  ou  processados,  a  serem

disponibilizados  a  pessoas  em  insegurança  alimentar,  por  meio  da  rede

socioassistencial ou equipamentos públicos de nutrição. Executada com recursos

do  MDS,  operacionalizada  pela  Conab,  Estados  Municípios  ou  Consórcios

Públicos de Municípios.

Compra Institucional: Garante que estados, o Distrito Federal e municípios (além

dos  órgãos  federais)  possam  comprar  alimentos  da  agricultura  familiar,  com

recursos  próprios  e  dispensa  de  licitação,  para  atendimento  às  demandas

regulares de consumo de alimentos.



Apoio  à  formação de  estoques: Apoio  financeiro  à  constituição  de  estoques

públicos a partir de alimentos da agricultura familiar. Executada com recursos do

MDS e do MDA, operacionalizada pela Conab.

Compra  Direta:  Compra  direta  de  produtos  da  agricultura  familiar,  para

constituírem estoques  públicos.  Executada  com recursos  do  MDS e  do  MDA,

operacionalizada pela Conab.

CONTATOS/MAIS  INFORMAÇÕES:  Ministério  do  Desenvolvimento  Social  -

Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - (61) 3433-1120 E-mail:

sesan@mds.gov.br Site:  www.mds.gov.br e

http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar
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